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EL SR. PRESIDENT: 

Bon dia. Bon dia senyors diputats, senyores diputades. 

Senyors diputats, senyores diputades, en primer lloc, la
secretària primera donarà lectura a una declaració institucional
amb motiu de la celebració del Dia Nacional de l’Epilèpsia. 

Declaració institucional amb motiu de la celebració del
Dia Nacional de l’Epilèpsia.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA: 

“L’epilèpsia és una malaltia cerebral crònica que pot afectar
qualsevol persona, en qualsevol moment de la seva vida.
Segons l’OMS, uns 50 milions de persones la pateixen en tot el
món. A Espanya afecta a gairebé 400.000 persones i anualment
es diagnostiquen més de 20.000 casos nous. A Balears la
pateixen 9.500 persones, segons dades de la Societat Espanyola
de Neurologia. 

L’epilèpsia és una malaltia molt complexa que es
caracteritza pel patiment de descàrregues elèctriques excessives
de grups de cèl·lules cerebrals que poden produir-se en
diferents parts del cervell. Les convulsions poden anar des
d’episodis molt breus d’absència o de contracció muscular fins
a convulsions prolongades i greus. La seva freqüència també
pot variar des de menys d’una a l’any fins a diverses al dia. A
vegades venen acompanyades de pèrdua de la consciència i del
control dels esfínters.

El seu diagnòstic no és fàcil perquè freqüentment es confon
amb trastorn de la son i amb malalties psiquiàtriques. Per això
és important facilitar l’accés tant a un diagnòstic precoç i
diferencial com als medicaments més innovadors que tenen
com a resultat un millor control de l’epilèpsia, major qualitat de
vida, reducció del cost econòmic associat i un millor pronòstic
a llarg termini. 

Per altra banda es fa necessària tant l’especialització dels
sanitaris per tal de diagnosticar i tractar aquesta malaltia tan
complexa, com l’augment de la xarxa d’unitats d’epilèpsia de
referència del sistema nacional de salut. 

En l’actualitat només sis comunitats autònomes disposen
d’unitat d’epilèpsia: Madrid, Catalunya, Andalusia, Comunitat
Valenciana, Galícia i País Basc. Les Illes Balears tenen a
l’Hospital de Son Espases una unitat d’epilèpsia, però no forma
part d’aquesta xarxa d’unitats d’epilèpsia de referència. 

Es tracta d’una de les malalties conegudes més antiga i ha
estat envoltada de temors, desconeixement, discriminació i
estigmatització social durant segles. Aquesta estigmatització
persisteix avui en dia. Segons dades de la SEN el 50% dels
pacients viuen estigmatitzats i la seva expectativa de vida es
veu reduïda entre 2 i 10 anys, sent la seva taxa de mortalitat
d’entre dues i tres vegades major que la de la població general. 

Tot això influeix en la qualitat de vida dels pacients i les
seves famílies i a més suposa un alt risc de patir trastorns de
salut mental com depressió, ansietat i altres tipus de patologies.
En aquest sentit, s’ha de normalitzar la malaltia augmentant les

campanyes d’informació i sensibilització que ajudaran a les
persones que pateixen epilèpsia a disminuir l’impacte negatiu
de la malaltia en la seva qualitat de vida així com a la seva
integració en la societat. 

És imprescindible dedicar esforços perquè tant la societat
en general com el personal sanitari en particular millorin els
seus coneixements sobre aquesta patologia, així com per
facilitar informació veraç sobre l’epilèpsia que eviti conductes
de rebuig per desconeixement. 

Personatges il·lustres com ara Juli Cèsar, Joana d’Arc,
Napoleó o Isaac Newton patiren epilèpsia. Personalitats més
actuals com ara Elton John, Melanie Griffith o Àlex Crivillé
també han declarat que conviuen amb aquesta malaltia cerebral. 

La crisi sanitària provocada per la COVID-19 ens ha afectat
a tots d’una manera o una altra, també els que pateixen
l’epilèpsia. Un estudi recent de la unitat d’epilèpsia del servei
de neurologia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron de
Barcelona i el Grup de Recerca d’epilèpsia de Vall d’Hebron
Institut de Recerca ha determinat que el confinament va tenir
efectes negatius amb pacients amb epilèpsia. 

El Parlament de les Illes Balears amb motiu del Dia
Nacional de l’Epilèpsia manifesta la seva solidaritat amb totes
les persones afectades per aquesta malaltia i declara el
compromís de la cambra per contribuir a respondre a les seves
necessitats.

Davant aquesta situació el Parlament de les Illes Balears: 

Primer. Considera rellevant que es doni suport a les
necessitats actuals de la unitat d’epilèpsia de l’Hospital Son
Espases i al servei de neurologia d’Eivissa i Menorca per tal
que es permeti continuar amb una atenció especialitzada i un
tractament individualitzat des d’un vessant multidisciplinar als
pacients d’epilèpsia; aquesta unitat ha d’organitzar-se de
manera que pugui donar servei a totes les illes.

Segon. Advoca perquè es duguin a terme les accions
pertinents que garanteixin la integració laboral de les persones
que pateixin epilèpsia i s’estableixin fórmules de protecció
laboral.

Tercer. Insta totes les institucions públiques i privades de
les Illes Balears a promoure l’augment de campanyes
d’informació, sensibilització i conscienciació de l’epilèpsia
sobretot en centres educatius i lúdics per tal de normalitzar la
malaltia i combatre l’estigmatització dels que la pateixen.”

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. En funció de l’article 204 deman si es pot
aprovar per assentiment. 

Idò, com que tots els portaveus hi estan d’acord, queda
aprovada aquesta declaració institucional amb motiu de la
celebració del Dia Nacional de l’Epilèpsia. 

(Aplaudiments)
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Passam al primer punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant
el ple. 

I.1) Pregunta RGE núm. 5001/21, presenta pel diputat
Sr. Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a augment del consum del producte
local. 

Primera pregunta, RGE núm. 5001/21, complementada
mitjançant l’escrit RGE núm. 5040/21, relativa a augment del
consum del producte local, que formula el diputat Sr. Jesús
Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la
paraula el Sr. Méndez. 

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES: 

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días, señores diputados,
Sra. Consellera. Queremos consultarle sobre las medidas que
prevé su conselleria para la consolidación del incremento del
consumo de producto local.

En el informe “Análisis de las Cadenas Alimentarias y
Diagnóstico del Sector de Producción” destaca el dato de que
el consumo de producto local se incrementó en un 20% durante
los meses del confinamiento, es decir, entre marzo y junio de
2020. Evidentemente será bueno conocer los datos
inmediatamente posteriores, saber si esa tendencia se ha
consolidado durante esos meses siguientes.

Según el informe, las razones de este crecimiento son: un
mayor volumen de compra en el comercio pequeño tradicional;
un aumento del servicio a domicilio; y una mayor apreciación
pública de los valores que consideran ustedes asociados al
producto local: calidad, respeto medioambiental, cohesión
territorial, precio, facilidad de adquisición y diversidad. 

Evidentemente los dos primeros motivos resultan objetivos
y mensurables, el tercero referido a los valores es por tanto
subjetivo y aspiracional y no resulta tan claro. En cualquier
caso hay dos posibilidades: que este incremento del consumo
resulte accidental y pasajero y dure o haya durado lo que dure
o haya durado la crisis, o que pueda representar una
oportunidad para consolidar una nueva forma de distribución,
unos nuevos hábitos en la forma de comprar, unos nuevos
canales de acceso al producto local y el establecimiento de
vínculos reforzados con el pequeño comercio, una cosa en la
que Baleares destaca, por cierto. 

Nuestra pregunta por tanto se refiere a nuestra capacidad
institucional de asentar y consolidar estos logros que nos han
sobrevenido y conservar las ventajas surgidas de esta situación.
La línea de acción trazada o por trazar por esta conselleria
puede resultar un buen indicador de nuestra capacidad general
-de la capacidad del Govern- de sobreponernos a la crisis y a la
adversidad sabiendo utilizar las circunstancias a nuestro favor. 

¿Tienen en su conselleria alguna o algunas líneas
específicas de trabajo para consolidar estos logros?

Gracias, Sra. Consellera.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Méndez. Té la paraula la consellera
d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pia de la Concha i
García-Mauriño):

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sr. Méndez. En realidad
todas las políticas que llevamos a cabo desde la conselleria
están encaminadas justamente a la promoción y al aumento del
producto local, somos la Conselleria de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, que es de lo que hablamos en la
conselleria.

Creo que estamos al principio de una ola y que si la
sabemos surfear es una ola de éxito porque resulta que en este
momento los consumidores, en este estudio al que usted aludía,
más de un 70% de los consumidores consideran fundamental la
soberanía alimentaria y apoyan el producto local, más de un
70%. La soberanía alimentaria y el producto local...-¡ah!,
perdón, que era el Sr. Méndez el que me estaba hablando, me
he confundido, perdóneme. 

Bueno, es un momento muy propicio en el que los
consumidores tienen esta percepción de la importancia del
consumo del producto local. Los productores, por supuesto,
están involucrados con este tema totalmente. La distribución
por el empuje también del consumo y del interés de los
consumidores tiene cada vez más interés en que este producto
esté en sus lineales y además que esté de una forma
identificada, que esté de una forma visible, llamativa,
asequible, que sea fácil de encontrar. Las pequeñas tiendas a las
que usted aludía, que a mí me parecen fundamentales
especialmente en los pueblos, pero en general también en los
barrios, en todos los sitios, cada vez también tienen más
producto local, se trata de que lo identifiquen mejor, que el
consumidor cuando llegue pueda saber casi a primera vista
donde está el producto local y opte por él. Y las instituciones,
hay un gran interés ahora desde los consejos, desde muchos
ayuntamientos y por supuesto desde la conselleria que, como
usted sabe, lo primero que hicimos fue tener una dirección
general para la soberanía alimentaria que tiene todo que ver con
este asunto.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula el Sr. Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

El “si lo sabemos surfear” es exactamente, creo que es la
descripción exacta de cómo vamos a hacerlo, cómo vamos a
proyectar esta ola. Bien, quiero decir que considero que me ha
contestado.

Muchas gracias, Sra. Consellera.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202105001
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202105040
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Méndez. Té la paraula la consellera
d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pia de la Concha i
García-Mauriño):

El asunto de qué se puede cultiva y cuánto, que tiene tanto
que ver con el cambio climático, es también fundamental. Ya
sabe que el Plan de regadíos que tenemos en marcha hará
posible que en zonas que antes no se podía cultivar o apenas
nada, de secano, ahora se puedan tener estos terrenos para
producir alimentos para la población.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.2) Pregunta RGE núm. 5007/21, presentada pel
diputat Sr. Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a vaga dels treballadors dels
serveis informatius d’IB3. 

Segona pregunta, RGE núm. 5007/21, relativa a vaga dels
treballadors dels serveis informatius d’IB3, que formula el
diputat Sr. Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula el Sr. Fuster.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Moltes gràcies, Sr. President. El passat dia 30 d’abril els
treballadors dels serveis d’informatius d’IB3 varen anar a la
vaga, una vaga que va ser convocada pel Comitè d’Empresa i
que va tenir un seguiment bastant ampli. 

Per això li deman, quina valoració fa el Govern de la
situació interna d’IB3 que va generar la vaga de dia 30 d’abril?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fuster. Té la paraula la consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Fuster, no podem fer una
valoració positiva d’una vaga com no es pot fer en cap moment.
Respectam per complet les demandes dels treballadors i la
convocatòria de vaga que es va fer, però el Govern de les Illes
Balears, des de la Direcció General de Treball, el que va fer va
ser fer de mediador entre Dalton, que és l’empresa que presta
els serveis i els treballadors, per mor de les distintes demandes
que s’havien fet sobretot quant a la demanda retributiva de la
manera d’implementar el 10% d’increment de salari als
treballadors amb els complements concrets a la nòmina. 

Des de la direcció d’IB3 es va estar i s’està al costat dels
treballadors amb les demandes que fan en aquest sentit; de fet,
s’han fet dos requeriments ja des d’aquell moment en el sentit
que es traspassi a les nòmines de manera correcta l’increment
del 10%. Els treballadors coneixen totes aquestes accions d’IB3
i varen, després d’una mediació de més de vuit hores entre la
Direcció de Treball, entre IB3, Dalton i el Comitè d’Empresa
el que varen decidir els treballadors en assemblea va ser
continuar amb la vaga, ja no tant per a aquelles demandes
retributives i que havien vist el suport de la direcció d’IB3 a les
seves accions sinó demanant la internalització, que és una de
les demandes que fan de manera continua.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula el Sr. Fuster.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Garrido, queda molt clar
que vostès no són molt bons mediadors, eh?, perquè després de
tot el que varen fer varen tenir vaga.

(Alguns aplaudiments)

Miri, Sra. Garrido, la situació interna, el clima laboral
d’IB3 és el pitjor de la seva història des que l’any 2005 es va
crear. Des de fa molt de temps els treballadors vénen
denunciant el constant empitjorament de les condicions
laborals, pèrdua de poder adquisitiu d’una forma molt
important a pesar d’haver firmat un protocol d’intencions a
bombo i platerets per millorar les condicions laborals dels
treballadors quan podien haver-lo inclòs dins el pressupost que
s’estava tramitant i que encara, un any i mig després, no
s’aplica correctament. 

Situacions d’humiliacions als treballadors del servei
d’informatius, perquè no es pot dir d’una altra forma; que no et
deixin anar a una tertúlia o a un debat dient que ets periodista
d’IB3 després de dur molts d’anys fent feina per a la casa és
una humiliació; que no et deixin fer telefonades a qualsevol
persona o entitat per fer una entrevista o un reportatge dient
que ets periodista d’IB3 després de fer molts d’anys de feina
dins la casa és una humiliació; canviar tots els dominis del
correu del personal d’informatius perquè no surti cap referència
a IB3 després de dur molts d’anys fent feina per a la casa és
una humiliació; que no es deixi a un treballador fer una
connexió amb una mascareta amb el logo d’IB3 és una
humiliació; que un periodista d’IB3 no pugui parlar amb els
superiors perquè ho tenen prohibit és una altra humiliació. 

Idò tot això passa a IB3 i tot això va dur els treballadors a
la vaga. Tot això i les seves mentides. Duen molts d’anys
enganyant els treballadors, especialment amb el tema de la
internalització. I evidentment això passa perquè la Sra.
Armengol així ho vol i així ho consent. 
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També vostès, senyors de Podemos, senyors de MÉS per
Menorca i senyors de MÉS per Mallorca, vostès callen perquè
estan ben domesticats, però també són responsables d’aquesta
situació. Facin ja una profunda reflexió del que passa a IB3 i
prenguin qualque decisió per solucionar aquest tema, que ja és
ben hora.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fuster. Té la paraula la consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Sí, moltes gràcies, president. Sr. Fuster, cinisme elevat a la
màxima potència és el que hem pogut veure ara mateix...

(Alguns aplaudiments)

... que ve de la boca d’aquell partit que va posar el conseller de
Presidència a dirigir IB3, que va fer un ERO al servei
d’informatius que volia acomiadar 34 treballadors, que en va
acomiadar 16 i els va abaixar el sou, contra el model d’IB3 que
hi ha en aquest moment, que és total independència de l’ens,
total independència dels treballadors, increment de sous i
recuperació dels salaris, perquè hi ha dos models de televisió.
I vostès varen ser els exponents d’un model de televisió, vostès
són l’únic partit que a aquesta terra ha tancat una televisió, ha
tirat 130 treballadors al carrer...

(Alguns aplaudiments)

... i encara deu els doblers a les productores. Aquest és el seu
model. Vostè, lliçons cap ni una.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.3) Pregunta RGE núm. 4991/21, presentada per la
diputada Sra. Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a revisió dels protocols de violència masclista. 

Tercera pregunta, RGE núm. 4991/21, relativa a revisió
dels protocols de violència masclista, que formula la diputada
Sra. Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears. Té la paraula la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputades, molt bon
dia. Dilluns de la setmana passada ens vàrem aixecar amb una
notícia devastadora, hi va haver una gran commoció a Sa
Pobla, als municipis de Mallorca i en general a totes les Illes.

Tinguérem un episodi de violència masclista que va acabar amb
l’assassinat de dues persones: Warda de 28 anys i embarassada
de quatre mesos i el seu fill Mohamed de set anys. Des d’aquí
tornar a manifestar la ràbia, la tristor, l’angoixa i el rebuig
d’aquests assassinats i donar el suport a la família i als amics.

Hi va haver moltes manifestacions de rebuig de diferents
partits polítics, representants, entitats i de la ciutadania en
general i es va explicar que hi havia hagut dues denúncies per
part de Warda, una el 2012 amb una ordre d’allunyament que
va caducar al cap d’un any, i una el 2018 on, després de
reprendre la convivència al cap d’un any es va renunciar a
aquesta denúncia. 

Tenim actualment 13 morts de dones, 4 dins la darrera
setmana, una xifra que escarrufa i 2 menors assassinats per
violència masclista dins l’Estat espanyol el 2021.

En unes declaracions de la directora de l’Institut Balear de
la Dona, i ja parlant del cas de Sa Pobla, va manifestar que no
vol dir que hi hagi culpabilitats perquè s’ha de mirar cap al
futur, però que la situació viscuda es mereix una reflexió i
analitzar què s’hagués pogut fer millor per poder evitar-ho.

Per altra banda, la delegada del Govern també va insistir en
la necessitat de mantenir les denúncies i no abaixar la guàrdia.
Aquests fets han de servir per seguir reivindicant la importància
i la necessitat que hi hagi els efectius necessaris, que tots som
conscients que no hi són, tant dels cossos i forces de seguretat
com de la policia local ja que són els primers que actuen i és
necessari parlar de la possibilitat de crear fins i tot el cos de
policia autonòmica, com marca el nostre Estatut.

Per tot això, Sra. Consellera, li volem demanar si es
revisaran o es crearan nous protocols de violència masclista per
millorar les actuacions sempre en coordinació amb els agents
i departaments que intervenen davant una denúncia i amb això
ens podríem referir a mantenir un seguiment malgrat hi hagi
una caducitat, a dur un seguiment quan hi hagi una reincidència
de denúncies, etc.

Gràcies, consellera. Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Té la paraula la consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Sí, moltes gràcies, president. Gràcies, Sra. Sureda, per la
seva pregunta que ens dóna l’oportunitat de poder parlar una
mica de les distintes accions quant a la reacció a aquesta xacra. 

Vull manifestar de nou el rebuig pels assassinats tant de Sa
Pobla com de la resta d’assassinats d’aquesta setmana, sis casos
de violència masclista en una setmana ens colpegen a tots i a
més ens han de fer reaccionar, i el primer que hem de veure és
que si en una setmana tenim sis assassinats i entre els sis
assassinats hi ha un nin també i més a la nostra terra ens hem de
posar tots les piles i hem de començar a reaccionar.
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La violència és feina de tots, lluitar contra la violència és
feina de tots i així ho hem vist o ho hem considerat des de l’IB
Dona. 

En aquest moment totes les administracions, des de
l’Administració de l’Estat fins a les administracions locals, han
manifestat que és el moment de posar-se a revisar tots els
protocols que s’estan fent. De fet, demà tenim una reunió amb
totes les conselleres d’Igualtat del consells insulars per poder
coordinar aquestes accions que vostè, a part d’elles, el que
tenim en ment és part del que vostè ara manifestava, i que som
competència dels consells insulars. Per tant, hem de fer una
coordinació amb ells. 

Divendres hi ha una reunió amb la delegada de Violència de
Gènere; hi ha una reunió també amb la Delegació del Govern
de les Illes Balears. Dilluns es constitueix la Mesa de Violència
a Sa Pobla on participaran tots els agents implicats, ajuntament,
consell, serveis socials, IB Dona, PAC, etc., tots els agents que
hi estan implicats a més de les policies.

Des de les competències que tenim al Govern de les Illes
Balears el que farem serà proposar als organismes i a les
institucions intervinents al Protocol interinstitucional de
detecció, prevenció i atenció de la violència masclista i d’atac
sexual de les Illes Balears la seva revisió i actualització. Ahir
va acabar la convocatòria de subvencions per a agents tècnics
a les meses d’igualtat i de coordinació i igualtat dels
ajuntaments, també la convocatòria de subvencions a entitats
per a activitats i per a estudis. Ampliarem el servei d’atenció 24
hores perquè... amb una plataforma digital, dirigit sobretot a
dones que tenen discapacitat, dones grans, immigrants, etc.,
adaptades a les seves necessitats. També reforçarem el servei
d’acompanyament 24 hores des d’1 de juny a 30 de setembre
per tal que aquest acompanyament també es doni els vespres,
sobretot molt lligat a la temporada turística també.

Farem formació...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera...

(Alguns aplaudiments)

Sra. Sureda, en vol fer ús? No? Gràcies.

I.4) Pregunta RGE núm. 4993/21, presentada per la
diputada Sra. Patrícia Font i Marbán, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a adaptació de la central
tèrmica de Maó a la nova normativa europea de reducció
d’emissions. 

Passam a la quarta pregunta, RGE núm. 4993/21, relativa
a adaptació de la central tèrmica de Maó a la nova normativa
europea de reducció d’emissions que formula la diputada Sra.
Patrícia Font i Marbán del Grup Parlamentari Mixt. Té la
paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom, bon dia, Sr.
Yllanes, sap vostè que tenim una especial interès per la central
tèrmica de Maó i més arran de la notícia apareguda dia 13 de
maig en la qual se’ns deia -hi vàrem poder llegir- que la Unió
Europea exigeix una nova reducció d’emissions de la central
tèrmica en tres mesos per adaptar-se a la normativa comunitària
2010/75/1E d’emissions industrials i que entrarà en vigor el
proper 17 d’agost.

Si no es fan aquestes inversions ens arriscam a sancions,
que ja és prou important, però també per la qüestió
eminentment de qüestió de salut pública i mediambiental. 

Cal recordar que mentre la central tèrmica d’Alcúdia ja té
un pla de (...), jo, aquesta diputada en concret no sap
exactament quin pla hi ha per a la central tèrmica de Maó.

Endesa sí que és cert que ja plantejar un pla de gasificació
que permetia la reducció d’emissions i que havia de ser realitat
l’any 2022, però no té l’autorització encara del Govern central
i ens trobam amb un incompliment, que després en direm uns
quants més.

Sempre és important remarcar que la central tèrmica empra
motors de fueloil, que són antics i molt contaminants, mentre
que les turbines de gas que són més modernes i menys
contaminants funcionen complementàriament. Per exemple,
aquest 2020 el 65% de l’electricitat generada va sortir dels
motors de fueloil i el 35% restant de les turbines. A més a més
cal recordar i remarcar que la vida útil dels motors de fueloil en
termes d’amortització van acabar a l’any 2016, a tot açò cal
afegir que cal garantir la seguretat de subministrament,
evidentment, la manca del segon cable -hi afegim un altre
incompliment-, i la baixa (...) de renovables en precisament una
illa que es Reserva de la Biosfera i açò sempre ho hem de
remarcar perquè pensam que hem de ser el model a seguir.

Sí que és cert que l’Estratègia Menorca 2030 ens diu que a
l’any 2025 hauríem de tenir el doble enllaç elèctric amb
Mallorca amb una capacitat operativa de 90 megawatts, una
cobertura de la demanda elèctrica amb renovables que arribés
al 54% i que el gas natural fos el combustible de la central
tèrmica.

Per tant, Sr. Yllanes, un cop comentat tot açò, com preveu
el Govern que la central tèrmica de Maó s’adapti a la nova
normativa europea de reducció d’emissions? Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el conseller de
Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria
Democràtica.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE
TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I
MEMÒRIA DEMOCRÀTICA (Juan Pedro Yllanes i Súarez):

Gràcies, Sr. President. Bon dia a totes i tots, gràcies, Sra.
Font, per la seva pregunta, jo crec que compartim la
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preocupació. És evident que estem en el mateix bàndol en
aquest tema. La reducció d’emissions és una prioritat per a
aquest govern.

Quines són les mesures més eficaces? Evidentment la
reducció d’hores de funcionament de les centrals tèrmiques i
també el canvi de combustible, perquè finalment puguem
arribar on volem i és que tinguem el tancament definitiu de
totes les centrals tèrmiques que tenim a Balears.

Concretant en el tema de la central de Maó, la qüestió del
canvi de combustible ja s’ha plantejat en una reunió que vàrem
tenir amb la secretària d’Estat d’Energia, el vàrem plantejar a
la vista de la nova regulació europea i del tema de les millors
tècniques disponibles la necessitat de canviar el fueloil, els
botons de fueloil per gasoil, que és un combustible fòssil, però
manco contaminant.

És evident que Endesa en els seus interessos econòmics té
fer funcionar prioritàriament el fueloil perquè és més econòmic
que el gasoil i després hi ha el tema de la gasificació de la
central tèrmica que és un tema que s’ha de tractar amb tota la
societat civil de Menorca i vostè ho sap perfectament perquè
hem tingut reunions amb el Col·legi d’Arquitectes de Menorca
i hem parlat precisament de com arribar a aquesta gasificació
de la central tèrmica de Maó. 

Per tant, és un tema que ens preocupa, que ja hem tractat
amb la Secretaria d’Estat d’Energia i seguirem insistint a
l’administració competent, que és l’administració estatal,
perquè es pugui produir aquest canvi de combustible que seria
una primera passa per a la reducció d’emissions de la central
tèrmica de Maó. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. L’encoratjam que faci molta, molta
pressió perquè és molt necessari. L’objectiu és evidentment la
sobirania energètica i la gasificació, que certament és un tema
una mica polèmic, nosaltres sempre l’hem contemplat com una
mesura de transició, en absolut com l’objectiu final, com una
transició. Ho compartim, estic segura.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Té la paraula el conseller de Transició
Energètica.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE
TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I
MEMÒRIA DEMOCRÀTICA (Juan Pedro Yllanes i Suárez):

Ho compartim, compartim que l’objectiu final és tancar la
central tèrmica de Maó. I bé, ara tenim una important quantitat

de doblers europeus per al tema de les renovables, hem
d’avançar en la transició energètica. La interconnexió de la
xarxa elèctrica a Mallorca també és molt important, hem fet
al·legacions per al tema del segon cable. I per tant, jo crec que
tenim un full de ruta molt clara pel tema de la reducció
d’emissions. A curt termini, canvi de combustible i adopció de
les millors tècniques disponibles, més la reducció d’hores de
funcionament; a llarg termini tancament, precisament gràcies a
l’impuls de les renovables i a la interconnexió amb l’illa de
Mallorca.

Aquest és l’objectiu final del Govern.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.5) Pregunta RGE núm. 4998/21, presentada per la
diputada Sra. Idoia Ribas Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa celebració de l’ascens a
primera del Reial Club Esportiu Mallorca. 

Cinquena pregunta, RGE núm. 4998/21, relativa celebració
de l’ascens a primera del Reial Club Esportiu Mallorca, que
formula la diputada Sra. Idoia Ribas Marino del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares. Té la paraula la Sra. Ribas. 

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente, señoras y señores diputados. Muy
buenos días. Sra. Gómez, ¿con que criterios científicos prohíbe
el Gobierno balear la celebración del ascenso a primera del
Real Club Deportivo Mallorca en un estadio al aire libre y con
medidas de seguridad?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum. 

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):

Gràcies, president. Bon dia a tothom. Bon dia, diputada. En
primer lloc vull felicitar al Reial Mallorca pel seu ascens a
primera divisió. En segon lloc, ni la conselleria ni el Govern ha
prohibit cap celebració al Club Reial Mallorca, de fet, ens
vàrem reunir amb Delegació del Govern, Ajuntament de Palma
i el mateix club, que va escollir la seva celebració, va escollir
el moment, es varen valorar diferents opcions i va escollir
poder celebrar l’ascens aquest diumenge passat, com vostè ha
pogut veure, diumenge passat al club després del partit amb un
aforament de 4.000 espectadors i amb totes les mesures de
seguretat.

Per tant, jo crec que una vegada més la seva pregunta queda
desfasada o no sé si té clar a quina comunitat està. Sí que li diré
que en aquesta comunitat autònoma es poden celebrar partits,
gràcies al comportament i al bon comportament dels ciutadans
i dels aficionats. Hi ha públic en els estadis, no només en el
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Reial Mallorca. I també, quant a dades epidemiològiques, que
som la quarta regió de la Mediterrània amb menys incidència;
una de les regions d’Espanya amb menys mortalitat i amb
millors resultats front la pandèmia.

Un Govern que se n’alegra, amb els aficionats de Son Moix,
de l’ascens, però també la Unió Esportiva d’Eivissa, o l’Hestia,
o l’Atlètic de Balears, que -com li deia- també han pogut tenir
públic.

Gràcies president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, consellera. Té la paraula la Sra. Ribas. 

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sra. Consejera, desde que empezó esta pandemia, su
consejería y este gobierno regional no han cesado de adoptar
órdenes y decretos caprichosos, que no pueden estar avalados
por ningún científico con un mínimo de sentido común o
coherencia. Lo último consiste en regular por decreto medidas
que sólo duran 15 días, cuando ya no hay estado de alarma,
creando una inseguridad jurídica sin precedentes, cuando ya
existen herramientas en las normas ordinarias para controlar la
situación sanitaria. 

Ustedes prefieren ignorar esas normas e imponer sus
decretazos que permiten cambios de criterio y soluciones
distintas a situaciones idénticas cada cinco minutos.
Aberraciones propias de regímenes dictatoriales, nos dicen que
no podemos reunirnos más de 6 u 8 personas, pero si estamos
trabajando en el bus de linea o en una aula de un colegio,
entonces sí podemos reunirnos los que hagan falta. ¿Qué pasa,
que el virus sólo contagia fuera del trabajo, del colegio o del
autobús? ¿Quién el científico que avala eso, Sra. Consejera?
¿Usted es consciente de lo ridículo que es limitar aforos en
interiores, sólo si el restaurante no tiene terraza? Es imposible
que exista algún criterio lógico, científico o jurídico que
ampare semejante disparate. 

Y con la celebración del ascenso del Mallorca a primera
división, más de lo mismo. Cuando el equipo ascendió a
primera hace una semana, ustedes prohibieron celebrar el
ascenso en el estadio y unos días después, el domingo, se
permite entrar a 4.000 personas para ver un partido y ahí sí que
pudieron celebrar escuetamente el ascenso, después del partido,
pero no se ha permitido un acto de celebración en sí, que es lo
que había solicitado la afición y las peñas. 

¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Por qué ponen trabas a la
afición para poder celebrar que su equipo de futbol ha
ascendido a primera división, uno de los acontecimientos más
importantes del deporte balear, después de más de un año sin
que muchos hayan podido ir al campo a ver jugar a su equipo?
Pero, en cambio, sí han autorizado la celebración del ascenso
en Ibiza del Ibiza a segunda B en Can Misses. 

Una vez más, siguen actuando por impulsos, por caprichos.
Adoptan decisiones sin sentido, quieren ustedes condicionar la
vida de la gente hasta límites insospechados. ¿Quiénes son aquí
los fascistas, Sra. Gómez?

(Remor de veus i algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum. 

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):

Gràcies, president. Pues miren, las normas están propuestas
por científicos y todas ellas avaladas por el Tribunal Superior
de Justicia de Baleares. Debemos ser todos una “chiquipanda”,
según ustedes.

La elección fue por parte del club. El club tuvo varias
propuestas sobre la mesa y escogió esa. Por lo tanto, no sé muy
bien de qué habla, ni creo que usted lo sepa. Mire, yo sí que he
manifestado que me preocupan las aglomeraciones en estos
momentos y creo que no solamente yo, sino todos los técnicos.
Y creo que también es un buen momento para destacar el
trabajo que hace Delegación del Gobierno, las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado y la policía local de Palma,
que tuvieron un comportamiento ejemplar, así como los
ciudadanos y como los aficionados que también lo han tenido,
que es a quien creo que tenemos que dar las gracias una vez
más, por tener la situación que tenemos.

Yo no voy a entrar en confrontar argumentos o en un debate
estéril con usted, porque creo que eso ya no tiene remedio.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, consellera.

I.6) Pregunta RGE núm. 5005/21, presentada per la
diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a crítiques de les
organitzacions professionals agràries de Balears amb la
Direcció General de Polítiques per a la Sobirania
Alimentària.

Sisena pregunta, RGE núm. 5005/21, relativa a crítiques de
les organitzacions professionals agràries de Balears amb la
Direcció General de Polítiques per a la Sobirania Alimentària,
que formula la diputada Maria Assumpció Pons i Fullana del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sr. President. Totes les organitzacions agràries,
també les cooperatives de Balears, no van voler assistir a les
jornades sobre producte local que es van celebrar a Porreres,
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denuncien la manca de diàleg, la manca de transparència de la
Direcció General de Sobirania Alimentària.

Sra. Consellera, comparteix aquestes crítiques?

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Té la paraula la consellera
d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pia de la Concha
García-Mauriño):

Gràcies, president. Gràcies, Sra. Pons. Bueno, como usted
sabe, la relación que tenemos en la conselleria con las
organizaciones no solamente es excelente, sino que es
constante, estamos constantemente en contacto con ellas. 

Entiendo que esto ha sido un desacuerdo, un mal entendido
puntual y, como ellas mismas dicen en su escrito, la Conselleria
de Agricultura se ha caracterizado por el diálogo y la
transparencia y mantienen su disposición para trabajar con la
dirección general en un marco de colaboración real y conjunta.
Es decir, escuchamos lo que tengan que decir al respecto y éste
es un asunto que está en vías de solución.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sr. President. Miri, consellera, aquí no venim a
perdre temps, a parlar de trucs parlamentaris o de parlar-me a
mi del Sr. Rato, que res no té a veure amb allò que li demanam.
Miri, hem arribat a la meitat de legislatura i la política de
promoció del producte local -vostè ho sap- ha estat un fracàs
absolut. Un fracàs del qual vostè i la Sra. Armengol són les
responsables, responsables d’una Direcció General de
Sobirania Alimentària totalment innecessària, perquè a la
conselleria vostè ja tenia tècnics prou ben preparats. Només li
ha servit per col·locar un compromís seu de Podemos.

Miri, ara la Sra. Valero anuncia com una gran actuació una
enquesta per definir el producte local. Vostè em diu que les
organitzacions li parlen de diàleg i de transparència. Sap què li
han dit les organitzacions? “Nosaltres fa anys que tenim clar
què és el producte local, però l’administració actual, aquest
govern no sabem si li té”; açò li han dit les organitzacions
professionals. 

Les OPA i les cooperatives plantegen a aquesta direcció
general que convoqui unes jornades precisament d’esquena al
sector productor, i açò no ho diu, consellera, el Partit Popular,

ho denuncien els pagesos que s’han negat a ser utilitzats com a
convidats de pedra.

No hi ha política ni gestió de producte local i el sector vostè
sap que s’enfonsa. Li demanen diàleg, li demanen
transparència, però vostè no els escolta, i manté una direcció
general que ja hauria d’haver suprimit faria molta estona.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Té la paraula la consellera
d’Agricultura.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pia de la Concha
García-Mauriño):

Gracias, president, gracias, Sra. Pons. Muy recientemente
estuve con la presidenta en un encuentro con el sector en el que
presentábamos los CNAE que se habían... -sí, la presidenta,
¿qué otra?-, los CNAE que se habían conseguido incluir para
las ayudas de los 855 millones de euros. Se me acercaron
varios productores agradeciendo personalmente la labor de
Paula Valero en todo el plan de compra pública, que no
solamente ha sido un éxito, sino que se ha renovado por tres
veces, y que ellos me decían: nos ha hecho sobrevivir, nos ha
hecho sobrevivir, dale muchísimas gracias a Paula.

Este tema ha llevado una cantidad de tiempo muy grande
dentro de una dirección general que, como usted sabe, empezó
siendo una cosa muy pequeña y ha ido creciendo.

Ahora estamos con el tema del producto local, el producto
local, fíjese usted si no es, como usted dice, una cosa tan
evidente, que en cuarenta años de democracia ni ustedes, ni
ninguno de los que ha gobernado ha conseguido aclarar este
asunto, definir este asunto y hacer una promoción adecuada.
Estamos con ello y, efectivamente, lo hacemos de una forma
participativa, no solamente con el sector, también con la
distribución, también con la gente del marketing, porque es un
asunto muy complejo y muy amplio.

Esta mesa de producto local que acabamos de poner en
marcha complementa las otras mesas que tenemos de
subsectores con las que se está trabajando en cada una de ellas
de los asuntos particulares de cada subsector. Estamos teniendo
unos logros importantes y, como usted sabe, la compra de
producto local ha subido de una forma enorme, casi
exponencial; a lo mejor tiene algo que ver lo que ha hecho la
conselleria con todo ello, ¿no le parece?

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.
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I.7) Pregunta RGE núm. 5008/21, presentada per la
diputada Sra. María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a previsions en relació amb
el turisme britànic.

Setena pregunta, RGE núm. 5008/21, relativa a previsions
en relació amb el turisme britànic, que formula la diputada Sra.
María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula la Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente, buenos días. Sr. Conseller, FITUR
ha significado una inyección de ánimo, el sector turístico ha
hecho los deberes y está preparado para reanudar la actividad,
pero también advierten que se requiere de un alto grado de
realismo y prudencia. El mercado nacional será muy
importante, pero insuficiente, por mucho que crezca; debemos
recuperar nuestros mercados internacionales y, entre ellos,
Reino Unido, que es el segundo mercado más importante de
Baleares y el primero para Ibiza y Menorca.

Lamentablemente, estamos en ámbar y, si bien es cierto que
todos esperamos que esto cambie, he de decirle que el estupor
fue máximo cuando vimos cómo hacían un tour mediático
culpando a la comunidad de Madrid de esta circunstancia,
cuando otras comunidades, algunas gobernadas por el PSOE,
por cierto, recogían mayor o similar incidencia, hubiéramos
deseado algo más de sentido de estado por su parte, máxime
cuando la gestión del Partido Popular en Madrid, fue
refrendada en las urnas.

En cualquier caso, quisiéramos saber ¿qué previsiones tiene
para el turismo británico esta temporada? Gracias, Sr.
Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrera. Té la paraula el conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball.

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Gracias, Sr. Presidente. Respecto a lo que usted acaba de
decir, del respeto institucional, desde luego usted podría haber
dicho que en FITUR el trabajo del sector privado ha sido
positivo, pero también de las administraciones públicas, como
ha reconocido el sector privado.

(Algunes rialles)

Usted podría poner en valor que el trabajo que se ha hecho
por parte de este Govern es bueno y positivo, como ha dicho el
sector privado.

(Remor de veus)

¿Por qué? Porque la estrategia es acertada, salvar vidas y
salvar economía, y esa estrategia se está demostrando que es
acertada, mal que les pese. Por una vez podrían alegrarse de
que se está empezando a ver la reactivación del turismo;

ustedes que hablan tanto del turismo, podrían decir que la
estrategia es acertada, se están salvando vidas y reactivando el
sector turístico.

Usted sabe que somos el destino más abierto del
Mediterráneo, no lo dice nunca, no lo celebra nunca, eso no lo
ha dicho en ninguna de sus comparecencias, ni el Sr. Company
tampoco, en vez de alegrarse por el esfuerzo que está haciendo
la administración pública, conjuntamente con el sector privado,
con las compañías aéreas, para poner en valor precisamente
eso. Y eso es lo que ustedes deberían hoy poner en valor,
porque se ha hecho un buen trabajo al respecto.

Y se está haciendo un buen trabajo respecto al Reino
Unido, el propio presidente del Gobierno ya anunció las
condiciones de apertura al Reino Unido de los ciudadanos
británicos para que vengan a España, las anunció también,
precisamente, en FITUR. Por tanto, se está haciendo ese
trabajo al respecto.

Y, efectivamente, si la media española fuera de Baleares
estaríamos abiertos, y comunidades autónomas con más
incidencia nos perjudican, las más densamente pobladas nos
perjudican más. Y en la rueda de prensa no solo dijimos una
comunidad, yo dije varias comunidades, por si no escuchó esa
rueda de prensa.

Por tanto, este gobierno es serio. El sector privado de estas
islas es serio, los trabajadores y trabajadoras son serios, hemos
hecho el trabajo debido, se están salvando vidas, se está
salvando la economía, somos el destino ahora mismo más
abierto del Mediterráneo, algo que ustedes deberían alguna vez
ponerse al lado del gobierno y dar la enhorabuena por ese
trabajo.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

No se enfade, Sr. Conseller, no se enfade. La realidad es
que estamos en ámbar y aunque los británicos, como usted dice,
pueden entrar sin test, al volver al Reino Unido han de hacer
cuarentena y varias PCR, por tanto, el freno persiste y las
reservas no están llegando a Baleares, que es de lo que estamos
hablando, por otro lado.

Todos deseamos que esto cambie, claro que sí, y hace
tiempo que le pedimos que el Gobierno central y ustedes
mismos trabajen, a través de la diplomacia, pero no vemos
interés por parte del Sr. Sánchez, la ministra de Turismo, que
dice que no hay que competir con otros destinos, y encima
llevamos meses sin embajador en Reino Unido.

Nos hubiera gustado ver que ustedes al menos tenían la
misma interacción con el reino británico como con Alemania,
visitar turoperadores, presentar el Safety Pack, con ese seguro
que tanto el Partido Popular como El Pi le pedimos hace meses
y que Canarias aplica desde hace ya un año. Y vender que todas
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las islas, Sr. Conseller, todas las islas de Baleares somo un
destino seguro, no solo una. Quizás así hubieran conseguido
criterios para viajeros por regiones, quizás así Reino Unido
también hubiera excluido a Baleares de la recomendación de no
viajar, al igual que Canarias.

Por tanto, Sr. Conseller, le pedimos: defienda los intereses
y la seguridad sanitaria de Baleares en su conjunto, trabaje con
Reino Unio; presione a Sánchez para acelerar la vacunación,
que, además es fundamental para poder pasar al semáforo
verde; y que el sacrificio y restricciones que sufre la gente, la
hostelería y el tejido productivo de Baleares por lo menos sirva
para algo. Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrera. Té la paraula el conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball.

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Gracias, Sr. Presidente. Deberían informarse y
documentarse un poco para venir aquí, la embajada británica
ayer ya corrigió el informe del Foreign Office porque,
efectivamente, Canarias está que Baleares, la actualización ya
lo hemos explicado varias veces que es un error del propio
Foreign Office en la actualización, y ayer la embajada les
volvió a aclarar algo que ustedes no quieren saber. Pero, ¿saben
lo que es positivo? Que la semana del 17 al 24 de mayo,
respecto al 2019, ¿saben en qué posición estamos de
aeropuertos de España con más recuperación, saben en qué
número está Baleares? El primero, el aeropuerto que más
vuelos ha recuperado respecto a 2019,...

(Remor de veus)

... el séptimo de Europa, el que tiene mayor previsión para este
fin de semana de Alemania de toda Europa, ese es el trabajo
serio hecho por este gobierno para todas y cada...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Senyors diputats, podem continuar? Silenci, per favor.

I.8) Pregunta RGE núm. 5010/21, presentada per la
diputada Sra. Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a protocol de vacunació
aplicat als pares de nins menors de 16 anys que compten
amb un grau 3 de dependència.

Vuitena pregunta, RGE núm. 5010/21, relativa a protocol
de vacunació aplicat als pares de nins menors de 16 anys que
compten amb un grau 3 de dependència, que formula la

diputada Sra. Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, president, molt bon dia diputades i diputats.
Considera el Govern, considera vostè, Sra. Consellera, que el
protocol de vacunació que s’ha aplicat als pares de nins que són
menors de 16 anys i que, a més, tenen un grau de dependència
del 3, el grau màxim, és adequat?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):

Gràcies, president. Gràcies, diputada, i bon dia. Com sap,
l’estratègia de vacunació no es decideix a nivell de les
comunitats autònomes, és una estratègia coordinada,
consensuada entre el ministeri i les diferents comunitats
autònomes, que inclou a la darrera actualització el grup 4, els
grans dependents, com a persones a vacunar bé al seu domicili
o bé al centre de salut, si es pot.

Així mateix, recull que els cuidadors han de ser
professionals. La comunitat autònoma de les Illes Balears va
ser la primera comunitat autònoma que va fer una excepció,
pensant que era un fet de justícia, d’incloure els cuidadors no
professionals, els familiars, els cuidadors, fins i tot persones
que cuiden però que no són professionals, dins aquesta
estratègia, i varen ser vacunats.

Per tant, crec que és un fet important, crec que demostra la
sensibilitat del grup tècnic amb les persones dependents. I
també, miri quina casualitat, que, revisant qui està vacunant els
cuidadors no professionals, només hi ha comunitats d’esquerres
que vacunen aquests cuidadors.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Miri, Sra. Consellera, és a dir, la culpa és de l’estratègia de
vacunació nacional, per tant, la culpa és de Madrid, i vostès són
molt sensibles i han fet una excepció només per als cuidadors
no professionals, com vostè deia, però just un.

Miri, vostè ho ha dit abans, els grans dependents que tenen
el grau màxim de dependència i que són el grup 4 de
vacunació, fa un mes i mig o dos que ja estan vacunats, el
problema ve quan en nins, el gran dependent és un nin menor
de 16 anys, és quan el poden vacunar i quan els seus cuidadors
són el pare i la mare. La gran majoria de vegades els únics
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cuidadors són el pare i la mare, i si un d’aquests pare o mare
s’emmalalteixen i cullen la COVID, vostè sap que l’única
atenció la poden fer directament des de l’aspecte sanitari, ningú
més els pot cuidar.

Parlam de famílies que han sofert d’una manera molt cruel
el confinament i saben, com ningú, què són els grups bombolla,
que han estat quasi un any sense poder abraçar els padrins, i
que encara a dia d’avui la família segueix semiconfinada,
autosemiconfinada, perquè no poden tenir vida social. Nins que
durant mesos han vist com han perdut les seves teràpies i com
han perdut moltes de les seves millores per les quals havien
lluitat anys per tenir-les.

La conselleria, al final, han deixat que un d’aquests dos
pares es vacuni, però l’altre pare no es pot vacunar. I vostè,
Sra. Gómez, sap perfectament que, segons els criteris sanitaris,
segons els metges diuen, que si només està vacunat un dels dos
pares no serveix per a la protecció d’aquest nin en contra de la
COVID. I no només això, és terriblement injust que només
puguin vacunar un dels pares perquè vostè sap que la
corresponsabilitat de l’atenció dels fills és de tots dos i per
entendre això no fa falta que es digui un govern feminista o que
duguin una pancarta.

Nins que tenen un grau 3 de dependència, un 80% de
discapacitat i que un simple constipat els ha dut a la UCI, pares
que se senten angoixats i que quan telefonen a l’InfoCOVID els
diuen que esperin el seu grup d’edat. Vostè sap perfectament,
hi ha pares que telefonen cada setmana a veure si vostès han
canviat el seu criteri, i també són sensibles amb un d’aquests
pares o aquestes mares que encara no s’han vacunat; parlam de
quantes persones, de 200 persones, Sra. Consellera? Com a
màxim, parlam d’això?

Vostè no creu que és terrible veure una fotografia d’una
consellera o de jo mateixa que ens vacunam i aquests pares ho
necessiten possiblement molt més que vostè i que jo mateixa.
Vostè fa excepcions quan els dona la ga...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán.

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula la consellera de Salut i Consum.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):

Gràcies, Sr. President. Em sembla d’una demagògia
extrema, Sra. Diputada, que vostè entri a valorar qui necessita
més una vacuna, crec que no és el seu paper, no és el seu paper.
Jo puc compartir la seva preocupació, perquè igual que hi ha
pares, sec amb ells, segurament molt més que vostè, ja li dic,
les úniques comunitats autònomes que vacunen els cuidadors
no professionals són d’esquerres, perquè cap comunitat de
dretes vacuna els cuidadors no professionals, cap comunitat de
la dreta governada pel Partit Popular.

(Remor de veus)

Miri, vostè sempre està enfadada, Sra. Diputada, sempre
està enfadada, fins i tot quan les coses van bé; hem posat més
de mig milió de dosis administrades en aquesta comunitat
autònoma, més de 360.000 persones vacunades amb una
primera dosi; més de 150.000 vacunades ja amb pauta
completa; el 94% dels cuidadors vacunats amb una dosi. Les
coses van bé, BITCITA va bé, la vacunació avança; la
conselleria treballa, el Govern treballa, els ciutadans fan...
treballen també.

(Remor de veus)

El Partit Popular on és? Treballa? On és? És que ni hi són
ni se’ls espera. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.9) Pregunta RGE núm. 5006/21, presentada pel
diputat Sr. Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a criteris econòmics i de
sostenibilitat quan el Govern licita habitatge públic.

Novena pregunta, RGE núm. 5006/21, relativa a criteris
econòmics i de sostenibilitat quan el Govern licita habitatge
públic, que formula el diputat Sr. Sebastià Sagreras i Ballester,
del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, president. Sr. Marí, som conscient que, com aquell
que diu, vostè acaba d’arribar al càrrec, per tant, encara no el
fem culpable, però sí que ja el fem responsable dels mals
resultats de les polítiques de la Conselleria d’Habitatge. D’ençà
que governa l’esquerra a les Illes Balears no deixa de pujar el
preu del lloguer i el preu de l’habitatge, demanam un canvi de
rumb, un canvi d’inèrcia i avui l’interpel·lam, estam fellons
perquè quan fan habitatge públic, el poc habitatge públic que
vostès construeixen, no prioritzen els fabricants de materials de
construcció de les Illes, que en tenim i en tenim de molts bons,
adoberies, aïllaments, teuleres, marès, paviments, cimenteres.

I jo li deman: introdueix el Govern criteris econòmics i de
sostenibilitat quan licita habitatge públic?

EL SR. PRESIDENT.

Gràcies, Sr. Sagreras. Té la paraula el conseller de
Mobilitat i Habitatge.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Josep Marí i Ribas):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Sagreras, estic encantat de
contestar aquesta pregunta, tot i que vostè diu que fa poc temps
i ja som responsable de moltes coses, som responsable de
seguir una política del Govern que ha apostat clarament pel
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tema de l’habitatge i per fer habitatge nou, i també altres
fórmules per incrementar el parc.

Efectivament, els criteris econòmics avui en dia ja no són
els únics que compten quan es fa una licitació d’habitatge, a
partir del 2017 ja sap que és obligat, tot i que l’oferta
econòmica segueix tenint un pes important, de fet hem baixat
també al 5% l’oferta temerària de la mitjana de les ofertes, i
això és una dada també importantíssima; però també els criteris
de sostenibilitat tant socials com mediambientals s’incorporen,
i tenim projectes ja, com els darrers que hem fet aquest any
2021, que fan aportacions tant de caràcter social, com a centres
socials o formació de treballadors, com també els
mediambientals; mediambientals ho són des del moment que
els mateixos projectes ja contemplen determinats materials de
quilòmetre zero i que es fan aquí mateix, com els darrers
projectes que hem fet, però també en qüestions d’eficiència
energètica importants: gestió de residus, recursos naturals,
productes de quilòmetre zero.

I tots els habitatges de l’IBAVI són de tipus A quant a la
categoria energètica. Per tant, sí que aplicam aquests criteris als
nostres projectes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sr. Marí, a la llarga no hi ha res que surti més barat, més
econòmic, més sostenible, perquè ens podem estalviar el
transport, ni més qualitat que emprar el producte d’aquí, els
materials de construcció fabricats a les Illes Balears, els
nostres, els de quilòmetre zero i els que també creen o generen
llocs de feina a les Illes Balears.

Aquí tenim una indústria molt potent de fabricants de
materials de la construcció, i això ho hauria de saber vostè i
també el conseller d’Indústria, una indústria que és capaç de
començar i d’acabar tot el procés constructiu d’un habitatge,
des dels fonaments fins a les teulades, i no és així com vostè
diu, vostès no prioritzen els fabricants de materials de
construcció de les Illes Balears, estan molt fellons, vostès duen
material fins i tot de Xina.

Vostès fan cases de fusta quan han de traginar la fusta dels
països del nord d’Europa, vostès posen suro o cotó per aïllar les
cases de Portugal, de França o del nord d’Espanya quan aquí hi
ha diverses empreses molt solvents. Vostès, quan aquí tenim
empreses d’adoberies que han fet inversions milionàries per ser
més sostenibles i per poder fer feina amb gas natural, vostès ara
exigeixen biomassa.

Vostès prioritzen materials excèntrics i caríssims en els
habitatges socials, projectar ciment blanc en el sòtil o formigó
tenyit en color, que això és caríssim, que fins ara només es veia
als habitatges de luxe, ho apliquen als habitatges socials.

Per tant, què demanam nosaltres? Un canvi d’inèrcia, un
canvi de rumb, es posin a prioritzar de bon de veres els
materials d’aquí, són més econòmics, són més sostenibles, són

de més qualitat, generen llocs de feina a les Illes Balears i pel
mateix preu podreu fer el doble d’habitatges socials que fins
ara estau suspenent en aquesta matèria.

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Sagreras. Té la paraula el conseller de
Mobilitat i Habitatge. 

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Josep Marí i Ribas):

Bé, moltes gràcies. Després d’aquesta conferència sobre
materials de construcció que podem aplicar a tots els projectes
que farem a partir d’ara, perquè el que vostè em diu és que
redactem els projectes amb aquests criteris i llavors el que liciti
l’obra haurà de complir amb aquestes coses. 

Però és que això, tal com li he explicat, ja ho estam fent. De
fet, ja ho estam fent. I en les darreres presentacions que hem fet
de projectes, d’obres, les primeres pedres, ja hem presentat
distints materials de marès, utilització també -en alguns casos-
de posidònia per fer aïllaments i no es fa servir suro... Totes
aquestes coses es fan, per tant, és que no sé..., ara se li deu
haver ocorregut tot això i m’ha vengut a fer aquesta pregunta,
però és que el que estic responent és que això que vostè diu, ja
ho feim. Que es pot fer amb més intensitat? Bé, segurament sí,
però ja ho estam fent i estam complint amb aquests criteris de
sostenibilitat ambiental i de productes de quilòmetre zero com
volem fer, perquè aquest govern també ho vol fer. Per tant... 

Moltes gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.10) Pregunta RGE núm. 5004/21, presentada per la
diputada Sra. Virginia Marí i Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla de gestió dels recursos
pesquers de les Illes Balears. 

Desena pregunta RGE núm. 5004/21, relativa a Pla de
gestió dels recursos pesquers de les Illes Balears, que formula
la diputada Sra. Virginia Marí i Rennesson del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Marí. 

LA SRA. MARÍ I RENNESSON: 

Gràcies, president. Bon dia, diputats, diputades, personal
de la casa. Sra. Consellera, el pasado 22 de octubre se aprobó
en una comisión una proposición no de ley que pedía que se
desarrollara urgentemente el Plan de gestión de los recursos
pesqueros de las Islas Baleares, que es un requerimiento de la
Unión Europea y al cual ustedes, el equipo de Gobierno -
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Podemos, socialistas y MÉS per Mallorca- votó en contra, que
me parece bastante fuerte. 

Yo le preguntaría ¿en qué fase se encuentra este plan de
gestión?

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Marí. Té la paraula la consellera
d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pía de la Concha
García-Mauriño):

Gracias, president. Gracias, Sra. Marí. Veo que lleva usted
un cartel “SOS Sector Pesquero”, comparto. Comparto. 

En lo que estamos trabajando ahora, como usted sabe, es en
el Plan de gestión de pesca para el Mediterráneo occidental y
en las nuevas normas que vienen desde la Unión Europea en
cuanto a días de pesca y otras cuestiones. Es en lo que estamos
trabajando y nos está llevando mucho trabajo, estamos yendo
al ministerio con frecuencia y también trabajando con las
cofradías y esperamos, para final de año, tener un resultado
positivo. 

Muchas gracias. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula la Sra. Marí. 

LA SRA. MARÍ I RENNESSON: 

Gracias, Sra. Consellera. La verdad es que no tienen nada
hecho porque no me ha contestado en qué fase se encuentra.

Lo primero que quiero decir es que a veces me pregunto
para qué estamos los diputados aquí porque se aprueban
muchas cosas que luego no se hacen. Esto es lo más triste de
todo. ¿Vale?

Yo sé que usted solo lleva dos años, pero este equipo de
gobierno lleva seis, ya, gobernando y el Plan de gestión sigue
estando sin empezar y sin hacerse nada y además es un
requerimiento de la Unión Europea, que para otras cosas
ustedes corren, o sea que no lo entiendo. 

Somos conscientes de que en las Islas Baleares somos
pioneros en la protección de nuestros recursos pesqueros, a
pesar de ello hemos estado informando últimamente, está en el
peor momento y usted lo sabe: todo el sector pesquero está en
crisis.

Así como el Consell de Ibiza sí que ha hecho su trabajo y su
Plan de gestión de recursos pesqueros está como quien dice
acabado para las islas Pitiusas, el de las Baleares está sin
empezar todavía. La verdad es que no me extraña porque
votaron en contra, yo no lo he entendido nunca. Yo nunca

entenderé las cosas que hace a veces el equipo que gobierna
actualmente. 

Yo le pregunto: ¿ha hecho algo de verdad? No me diga que
se ha reunido porque no es verdad. ¿Han incrementado los
medios técnicos y personales desde entonces? ¿Han creado la
comisión? ¿Han hecho algún estudio? ¿Usted sabe lo necesario
que hubieran sido estos estudios de cara a la situación que
tenemos ahora con la Unión Europea?, ¿con el reglamento de
las rastreras? Si hubiéramos tenido algún estudio con el que nos
pudiéramos defender... No tenemos nada. Eso es lo más triste.
Y la Unión Europea está pudiendo con nosotros. Y ustedes no
están haciendo nada por el sector pesquero. 

Esta GSA, la GSA número 5, que es la que nos
corresponde, es muy urgente y una muestra es por ejemplo la
presión pesquera que tenemos hoy, esto es de esta mañana, en
la isla de Ibiza. Usted sabe que ha empezado la pesca de atún,
todos esos puntos son barcos pesqueros, Sra. De la Concha. Si
esto no es presión pesquera, no sé qué es. 

Mire, Sra. Consellera, saque la bomba de achique porque
me parece que le viene mucha agua. Y el Partido Popular solo
le dice una cosa: el Partido Popular está, estará y estará
siempre, como ha estado demostrando...

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Marí.

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula la Sra. Consellera d’Agricultura, Pesca i
Alimentació. 

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pía de la Concha
García-Mauriño):

Gracias, president. Gracias, Sra. Marí. Espero -no sé si la
he entendiendo bien- espero que no esté poniendo en duda que
digo que vamos a reunirnos con el ministerio con frecuencia y
que lo esté poniendo en duda, espero que no sea eso lo que he
entendido, espero. Espero. 

Cuando vamos al ministerio con el equipo de la dirección
general vamos siempre con la cabeza muy alta, con la cabeza
muy alta por el sector pesquero de estas islas, ¿por qué? Porque
aquí se han hecho pruebas de cosas que no existen en ningún
otro sitio, como la reducción de días de pesca, también
reducción voluntaria de días de pesca, que ha conseguido que
los pescadores tengan días libres a la semana, con lo cual se
facilitaría muchísimo el relevo generacional y se ha demostrado
que pescando menos días, menos días, la masa de peces crece,
la variedad crece, la biodiversidad crece. 

Usted habla de las Pitiusas. Ahora precisamente vamos -esta
semana- a las cofradías de Ibiza y de Formentera para hablar de
este plan que -como usted sabe- estuvo en exposición pública,
ha habido tres alegaciones, por cierto en todas ellas nos
felicitaban por este plan, y en el caso de las Pitiusas -como
usted sabe- aunque haya que reducir ese número de días que
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nos impone la Unión Europea y que nosotros discutimos -
porque aquí ya se ha hecho un esfuerzo pesquero muy
considerable-, en el caso de las Pitiusas, incluso con la
reducción, los días que tendrán disponibles para pescar serán
superiores...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... No, mentira. No, verdad... Pero si quiere luego vamos y le
enseño y lo discutimos.

Muchas gracias. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.11) Pregunta RGE núm. 5009/21, presentada pel
diputat Sr. José Luis Camps i Pons del Grup Parlamentari
Popular, relativa a valoració dels Serveis Ferroviaris de
Mallorca. 

Onzena pregunta, RGE núm. 5009/21, relativa a valoració
dels Serveis Ferroviaris de Mallorca, que formula el diputat Sr.
José Luis Camps i Pons del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Camps. 

EL SR. CAMPS I PONS: 

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, ja li vaig advertir que
agafava una mala conselleria, carregada d’arbitrarietats, vicis
i promeses impossibles. Des del Partit Popular, una vegada
més, volem deixar clara la nostra aposta pel transport públic
però no podem compartir les seves formes de procedir, apostes
inviables i la falta de credibilitat que coarten els drets i les
llibertats a uns preus abusius perquè els ciutadans puguin
prioritzar l’ús del transport públic. 

Va ser el Partit Popular que va apostar pel tren i la seva
primera fase d’electrificació, vostès, en canvi, van ser
incapaços i van perdre la subvenció de l’Estat. Davant la nova
decisió anunciada, sense contrastar amb els professionals i la
reacció apareguda en els mitjans de comunicació la passada
setmana on el comitè d’empresa dels Serveis Ferroviaris de
Mallorca ho defineix com “un ejercicio de cinismo con
alevosía y prevaricación”, aquesta brillant idea d’anunciar els
trens-tram, adquirits fa deu anys per cobrir el servei entre
Manacor i Artà, va demanar assessorament al vicepresident,
que de trens en sap molt? No sabien, des de la direcció, que no
reuneixen els mínims de seguretat, la xarxa ferroviària? Vostès
es prenen seriosament les seves responsabilitats, Sr. Conseller?

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Camps. Té la paraula el conseller de Mobilitat
i Habitatge. 

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Josep Marí i Ribas):

Gràcies, Sr. President. Sr. Camps, abans feia preguntes
sobre habitatge, ara sobre trens, llavors tornarem a parlar
d’habitatge d’aquí a una estona. 

Vostè utilitza aquest torn per fer-me una pregunta genèrica,
que això és molt habitual, quina valoració fa sobre els Serveis
Ferroviaris de Mallorca?, i vostè llavors em demana per un
tema concret sobre els trens-tram i tot això, li contestaré també,
però jo faig una valoració -vull contestar la pregunta- faig una
valoració molt positiva de l’empresa Serveis Ferroviaris de
Mallorca, una empresa que ha començat un concurs per ampliar
la plantilla, que té fons per fer millores, que té un pressupost de
88 milions d’euros, que fa 22 milions d’inversions, que redueix
el deute, i que, a més a més, ha fet obres molt importants per
electrificar tota la xarxa de trens, que oferim 66.776 places a
tots els residents d’aquestes illes, tant en tren com en metro,
que ha eliminat passos a nivell; que afecta carrils, que afecta un
canvi de carrils entre Enllaç i Sa Pobla; que afecta la
construcció d’andanes; que ha fet llocs per avançament i
estacionament de trens; que ha fet un projecte o que hem
començat un projecte per fer un nou abaixador a Inca o
construccions d’aparcaments perquè es pugui fer aquesta
intermodalitat entre el vehicle i el tren i entre el vehicle i
estacions de bussos perquè puguin intercomunicar-se. 

Això és una valoració positiva d’aquesta empresa que
representa molt bé l’aposta d’aquest govern. Clar, jo no li volia
parlar amb les respostes aquestes sempre..., no em fa gola
parlar de les coses que feren vostès perquè em pareix que és un
recurs que no s’hauria d’utilitzar, però clar és vostè mateix que
em diu que el PP va fer una aposta pel tren. Però si vostès
invertiren 1,7 milions en quatre anys només!, si ens va costar
més acomiadar, pagar tot aquell acomiadament de gent que no
el que varen invertir en quatre anys. Vostè ve aquí a dir-me que
el Partit Popular apostava pel transport públic i em critica la
gestió d’SFM? Em pareix que no pot ser. 

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Vostè sap com varen deixar la comunitat autònoma el 2011,
Sr. Conseller, o li he de recordar? Les decisions que han pres
des de la seva conselleria ha duit el rebuig generalitzat dels
usuaris per l’estafa d’unes tarifes prohibitives aprovades en ple
estat d’alarma de manera conscient pel govern que es mal
anomena de la gent. No tenen vergonya. 

Els seus socis de govern, que també són corresponsables,
tot i que d’una manera tímida varen voler donar un toc d’efecte
mediàtic, no real, segueixen submisos i donant l’esquena als
ciutadans. Probablement no hauria d’haver participat en la
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revisió de les tarifes en un bon contracte el Grup MÉS per
Mallorca. 

Han fomentat l’efecte contrari al desitjat per tots
desincentivant el transport públic per l’abús en les tarifes per
l’incompliment i de l’increment de les freqüències l’han fet
prohibitiu. No són capaços de contractar els 25 treballadors,
entre ells els conductors, que duen prometent des de l’any
2018. Donen llargues a les associacions d’usuaris.
Incompleixen les mocions dels ajuntaments per revisar les
tarifes. Enganyen contínuament els ciutadans de les Balears.

Sr. Conseller, el Partit Popular seguirà reivindicant per
l’aposta del transport públic, defensant els drets i les llibertats
dels ciutadans a Balears per poder disposar d’un servei de
transport públic just i digne.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Té la paraula el conseller de Mobilitat
i Habitatge.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Josep Marí i Ribas):

Gràcies, Sr. President. Si és per a aquesta idea ens
trobarem, si és per fer un sistema de transport just, digne i
adequat ens trobarem tots, però li vull dir que efectivament amb
el tema de les tarifes diu que passem amb llargues, hem rebut
a l’Associació d’Usuaris, revisam aquestes qüestions i també
hem demanat una mica de temps per veure com es comporta,
però el preu mitjà de tot el que duim aplicant aquestes tarifes ha
baixat aquest any, això li puc dir, el preu mitjà ha baixat.

Llavors, una altra cosa que no li he dit abans, 295.000
usuaris en bus i 365.000 usuaris en tren i metro en els darrers
sis mesos. Per tant, 660.000 usuaris...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

I.12) Pregunta RGE núm. 5011/21, presentada per la
diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a sinceritat del Govern amb
el professorat dels centres d’educació de persones adultes. 

Dotzena pregunta, RGE núm. 5011/21, relativa a sinceritat
del Govern amb el professorat dels centres d’educació de
persones adultes, que formula la diputada Sra. Maria Núria
Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la
Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president. Sr. March, els centres d’ensenyament de
persones adultes de Mallorca i de Menorca denuncien que fa
quatre mesos que esperen per ser vacunats. Han fet
reclamacions a les Conselleries de Salut i d’Educació, han fet
reclamacions a les meses sindicals i s’han fet preguntes de
control en aquest parlament. Aquest col·lectiu no ha tengut
encara cap resposta per part del seu govern. 

Li pareix correcte aquesta falta d’honestedat amb els
professors de persones adultes? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula el conseller d’Educació
i Formació Professional.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Riera, gràcies per aquesta
pregunta que està dins la tònica habitual i aquesta oposició que
fan vostès fins i tot en temes de pandèmia.

Miri, Sra. Riera, nosaltres aplicam un pla de vacunació
estatal que afecta les comunitats autònomes, la nostra, aquesta,
i les seves, totes. Per tant, nosaltres l’aplicam de forma clara.
No només estam aplicant sinó que tenim una coordinació
excel·lent amb la Conselleria de Salut que s’ha manifestat de
moltes maneres: a l’hora de fer el protocol de principi de curs
i ara també hi feim feina, a l’hora de crear-se EDUCOVID i ara
en temes de vacunació. Comprenc que quan parlen de
coordinació vostès, que varen tenir tres consellers i conselleres
de Salut i d’Educació, deu ser molt difícil parlar d’aquesta
coordinació. 

I sí, nosaltres a partir de 21 de febrer, 23 de febrer vàrem
enviar a Salut, d’acord amb la informació que ens vàrem
demanar, la relació de docents d’infantil, educació especial,
primària i secundària que havien de ser objecte de vacunació.
A partir del 12 d’abril vàrem enviar la relació de persones
adultes. En aquests moments hi ha vacunats a les Illes Balears
-ho dic perquè ho sàpiga clarament-, estan vacunats més de
21.000 docents de les Illes Balears, un 80%.  Després, quant a
educació de persones adultes, li puc assegurar que segons dades
de Salut hi ha vacunades unes 260 persones -no faci així amb
el cap, no sé si vostè les compta evidentment-, d’acord amb
vacunats i citats.

Per tant, Sra. Riera, nosaltres no només deim què feim sinó
que ho feim i en aquest cas concret que hi hagi un 80% de
persones d’Educació vacunades és un exemple d’una
Conselleria de Salut que té la logística adequada, que l’aplica
i una bona col·laboració amb la Conselleria d’Educació. Si hi
ha qualque qüestió que realment hi ha qualque problema li puc
assegurar que feim el possible per recuperar-ho. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president. Sr. March, en temps de pandèmia li
demanam per les vacunes educatives perquè des del mes de
febrer està mentint a un col·lectiu de professors d’aquests
centres de persones adultes. Això és el que diuen ells, no és el
que diu vostè precisament.

Un col·lectiu de professors que atén diàriament 100
persones, estudiants, de grups diferents que no són grups
bombolla entre ells i hi ha des de joves que no han acabat els
estudis, joves de 16 anys, estudiants de formació professional,
gent nouvinguda i molts de col·lectius vulnerables, i els seus
professors encara esperen que vostès els cridin, els han mentit
de forma reiterada.

Miri, primer el Govern els va dir que aquests professors no
estaven inclosos en la vacunació perquè així ho marcava el pla
de vacunació estatal. Mentida, hi ha altres comunitats on se’ls
ha estat vacunant, per exemple a Madrid, La Rioja, Aragó.
Algunes són dels Partit Popular, Sra. Gómez, per cert. 

Després el Govern els va justificar que els centres de
persones adultes no es vacunaven perquè no eren un
ensenyament obligatori i no estaven en contacte amb menors.
Mentida, perquè han vacunat altres col·lectius de professors
que tampoc no són obligatoris o que no estan en contacte amb
els alumnes, com per exemple els d’educació a distància,
ESADIB o Escola d’Art Superior. 

A continuació a la sessió de control de dia 13 d’abril la
consellera Gómez va dir que la culpa era de vostè, Sr. March,
que vostè no havia enviat el llistat de professorat, però que
aviat els cridarien per vacunar perquè eren del grup 6. Mentida
un altre pic, som a finals de maig i denuncien que hi ha molts
que encara esperen que els cridin.

Quins criteris apliquen en la vacunació dels professors:
sanitaris, polítics, els de comitè d’experts de carnet socialista?
Per què han mentit en aquest parlament sobre les vacunes
d’aquest col·lectiu de persones adultes? Per què no vacunen les
escoles d’idiomes? Per què ha fet una llista negra de professors
que encara esperen que els vacunin o almanco que els cridin?
Deixin de discriminar col·lectius que no els agradin, solucionin
els problemes reals d’avui i vacunin ja tothom, perquè de
moment són vostès els que governen, de moment.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula el conseller d’Educació
i Formació Professional.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, president. Sra. Riera, és lamentable sentir
de vostè això de la llista negra...

(Alguns aplaudiments)

...vostès que varen ser els culpables de llistes negres a
Educació. Sra. Riera, nosaltres...

(Continuen els aplaudiments)

... no feim cap tipus de marginació a ningú, li dic el 80% de
persones que han estat vacunades  i li record que ja fa vuit
setmanes que no hi ha cap docent que sigui positiu en COVID.
Per qualque cosa serà, senyora, per protocols, ... I li vull
recordar la intervenció que va fer el mes de setembre que va fer
una alarma social impresentable i indigna d’una exconsellera
d’Educació, que hauria de fer una oposició institucional i fa un
tipus d’oposició catastrofista. Lamentable, Sra. Riera,
lamentable.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.13) Pregunta RGE núm. 4994/21, presentada pel
diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a les Illes Balears i
FITUR 2021. 

Tretzena pregunta, RGE núm. 4994/21, relativa a les Illes
Balears i FITUR 2021, que formula el diputat Sr. Marc Pérez-
Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la
paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS:

Gràcies, president. 55 països presents, 5.000 empreses,
62.000 assistents presencials i entre ells diputats d’aquest
parlament que vàrem anar a donar suport les nostres illes i les
nostres empreses, i una aposta: impulsar el turisme nacional a
les Illes Balears.

Sr. Conseller, com valora la Fira FITUR 2021?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Té la paraula el conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball.

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sr. Pérez-Ribas, por la
pregunta, por acudir a FITUR con ánimo constructivo y por
poner en valor el trabajo que se hace conjunto desde el sector
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público y desde el sector privado, desde la oposición también
se puede construir en favor del sector turístico de nuestras islas,
que otros tanto hablan y pocos defienden, y sí le diré que desde
luego FITUR ha sido una oportunidad, primero para darnos la
enhorabuena por tener un feria presencial y por tanto, ir
físicamente a FITUR ya fue una buena noticia, después porque
los anuncios realizados por parte del Govern de cómo serían
los controles en puertos y aeropuertos para este verano fueron
muy bien acogidos en FITUR, hasta el punto de que el
presidente de Iberia y todo el grupo IAG ya ha anunciado más
recuperación de vuelos respecto al propio 2019, al igual que
EasyJet anuncia también una mayor conectividad desde
nuestras islas.

También conocimos distintas noticias como la llegada de
dos cruceros, el de AIDA y el de TUI tras las reuniones que se
mantuvieron en Alemania con los CEO de ambas compañías y
por tanto, todo el trabajo para tener preparada nuestra
activación turística.

Desde luego las sensaciones eran positivas. La recuperación
del mercado nacional también da buenos síntomas y buenas
sensaciones, el trabajo realizado, la presentación de toda la
información que se tiene a través de (...) y todas las reuniones
van en esa dirección.

Estamos en un mes clave y estamos en un mes donde hemos
demostrado a Europa, a España y al mundo que estamos
abiertos para tener una buena temporada turística.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Pérez-
Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Sr. Conseller, està molt crescut, eh?,
pareix que totes les bones notícies...

(Algunes rialles)

... han estat gràcies a vostè, de fet, se li està posant una cara de
Pedro Sánchez.

(Algunes rialles i remor de veus)

Bé, miri, la setmana passada vàrem poder viure una FITUR
especial, diferent en quasi tot, una fira on el sector demana
prudència, però on es veu optimisme per a la recuperació del
turisme.

No oblidi mai l’esforç que ha fet el sector turístic a les
nostres illes durant els mesos de pandèmia. Vostè treu pit ara,
i està bé, però durant molts de mesos ha deixat el sector
desemparat, un sector que ha passat pena pels ERTO, esperant
el BOE o el BOIB del diumenge per saber si podien o no obrir
el dilluns, amb treballadors que no cobraven dels SEPE,
impostos que no baixaven...

Ara la prioritat és reiniciar l’activitat i tal com la varen
deixar, amb les millores sanitàries i de gestió que s’han

implantat en els darrers mesos, però ens hem de fer diverses
preguntes: s’ha aprofitat la parada de la pandèmia per fer un
salt de qualitat com a destinació?, s’ha aprofitat per fer millores
tecnològiques i d’eficiència a l’administració?, s’ha aprofitat
per capacitar els nostres treballadors en formació adequada i
puntera? 

Estan les nostres empreses turístiques en disposició de
poder invertir milions d’euros en millores de producte? Tenim
propostes transformadores en el sector turístic a mig termini?
No ho sé, Sr. Conseller.

A FITUR sí que hem pogut comprovar una cosa, hem pogut
comprovar que la nostra competència tant nacional com
internacional no ha perdut el temps. Totes les destinacions
mostraven millores tecnològiques com a reclam.

Ciutadans a nivell nacional, al Congrés ha presentat
mesures de suport i impuls de l’activitat turística; i aquí, ara
que les empreses comencen a facturar al Govern sembla que
s’estan fregant les mans per iniciar la cobrada i l’apujada
d’impostos.

Sr. Conseller, deixi respirar les nostres empreses.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Té la paraula el conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball.

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Gracias, Sr. Presidente. Desde luego escuchándolos cuando
la principal preocupación hace una semana, hace dos semanas
era la recuperación del turismo, que ahora el problema sea
cómo tenemos que acompañar los retos de futuro. 

En eso estaremos trabajando también con ustedes, en esos
retos de futuro, pero creo que ahora es momento de poner en
valor el trabajo que se ha hecho de forma tripartita, el valor del
trabajo que han hecho las empresas en adaptarse a los
protocolos sanitarios, el trabajo que están haciendo los
trabajadores y trabajadoras del sector, esperar a tener ese marco
de protección que se ha dado, que usted ha criticado pero que
nunca había existido antes, el marco de ERTE, el marco de
ICO y el marco de las ayudas de los 855 millones de euros y
por tanto todo el trabajo que se ha hecho para que tengamos
una verdadera reactivación turística.

El trabajo en FITUR fue importante, tenemos además..., yo
creo que también se reconoció, allí se hizo un trabajo oportuno,
fuimos además premiados al mejor estand de comunidades
autónomas, al estand más sostenible que és un valor de estas
islas que no se va a perder, y somos la más sostenible, y
estamos recuperando, este fin de semana ya lo ha visto, más
vuelos con Alemania que ningún otro territorio y también
empezamos a hacerlo con España.
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Eso es lo que le preocupaba hace una semana. Ahora
también nos preocuparemos por el futuro cuando arreglemos
ahora el presente inmediato de nuestros miles de trabajadores
y trabajadoras.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Conseller.

I.14) Pregunta RGE núm. 4990/21, presentada pel
diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a valoració dels incompliments de l’escola
concertada. 

Catorzena pregunta, RGE núm. 4990/21, relativa a
valoració dels incompliments de l’escola concertada, que
formula el diputat Sr. Josep Castells i Baró del Grup
Parlamentari Mixt. Té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom, bon dia,
Sra. Presidenta. Fa unes setmanes la Sindicatura de Comptes va
fer públic aquest informe sobre la gestió dels concerts
educatius, la finalitat d’aquest informe bàsicament és intentar
fiscalitzar alguns aspectes importants relatiu a la gratuïtat de
l’escola concertada i el cobrament de quantitats per a activitats
complementàries, temes que sempre són motiu de cert debat
social i de certa polèmica.

He dit “intentar” perquè en aquest informe el que destaca de
forma molt sorprenent és una incidència molt important, que és
que de les sis escoles de les quals es va demanar informació per
poder contrastar la informació subministrada per la Conselleria
d’Educació, cinc es varen negar a aportar documentació, val a
dir que d’aquestes sis l’única que la va aportar és l’única que
era una cooperativa d’ensenyament.

Quin és el capteniment del Govern respecte d’aquesta
manca de col·laboració amb el Govern i amb les institucions de
la comunitat autònoma per part d’uns centres sostinguts amb
fons públics?

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Té la paraula la presidenta del
Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Sí, gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Castells, per fer
aquesta pregunta i per permetre’ns també parlar d’un tema que
és fonamental i que és l’educació dels nostres fills i de les
nostres filles i a més dins l’educació concertada que té un paper

molt rellevant a la nostra comunitat autònoma, que és un 35%
de l’educació a les nostres illes.

Hem llegit evidentment i hem estudiat des de la Conselleria
d’Educació amb molt deteniment aquest informe de la
Sindicatura de Comptes que efectivament queda una mica...
feble pel fet que només són sis escoles i de les sis -com vostè
bé apuntava- n’hi ha cinc que no donen la informació que se’ls
sol·licita per part de la Sindicatura de Comptes; sí que nosaltres
estam treballant des de la Conselleria d’Educació perquè
compartim una part important d’aquest informe sobre la
necessitat de més control tant per part d’Intervenció com per
part de la mateixa Conselleria d’Educació. Estam treballant a
fer una resolució per augmentar aquests controls per garantir la
gratuïtat a les famílies de molts de serveis que han de ser
gratuïts per part dels centres educatius i també resoldrem dins
aquesta resolució més mitjans a Inspecció Educativa per poder
fer aquest control.

Ho farem com sempre, des del diàleg i des del consens que
també tenim amb l’escola concertada de les nostres illes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Li puntualitzo una cosa, Sra.
Presidenta, no és que no hagin col·laborat, és que s’han negat
de forma... diguem conscient a col·laborar i han dit que no
subministrarien aquesta informació, i això és preocupant.

També s’ha de dir que la conselleria i la Intervenció
General, a la qual vostè ha fet menció en la seva resposta,
també queden retratats en aquest informe perquè l’informe
també diu que no s’ha fet la feina de control i de fiscalització
que caldria fer.

Vostè també em diu, Sra. Presidenta, que miraran de trobar
solucions, però és clar, vostè en aquests moments té sobre la
taula un instrument fonamental, que és l’avantprojecte de llei
d’educació. Jo crec que la llei d’educació passa de puntetes
sobre aquest aspecte i crec que hauria estat important que
aquest avantprojecte pogués incloure les recomanacions que la
Sindicatura de Comptes fa en aquest informe, moltes de les
quals van adreçades a... a adaptar la normativa, a desenvolupar
la normativa estatal, la normativa bàsica estatal per permetre
aquest control, al final no és més que una fiscalització de com
s’utilitzen els doblers públics.

El tema de l’escola concertada -ho sabem- és un dels temes
més calents, podem dir, o més polèmics en matèria de política
educativa en aquesta comunitat autònoma. Els que normalment
en aquest hemicicle s’omplen la boca amb l’escola concertada
en aquest cas han mantingut un silenci sepulcral, un silenci que
per a mi ha estat molt eloqüent.
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Esperem, Sra. Presidenta, que en el tràmit de debat de la llei
d’educació que aviat arribarà a aquest parlament, puguem
incorporar aquestes propostes de la Sindicatura de Comptes.
Per part del nostre grup no quedarà. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Té la paraula la presidenta del
Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Castells. Efectivament,
des de la part que a nosaltres ens correspon, ja li dic, estam
treballant des de la conselleria en aquesta resolució per poder
tenir més controls, que a més ara la LOMLOE a nivell estatal
ens dóna també l’eina legal per poder assegurar aquests
controls de la gratuïtat, la Llei d’educació de les Illes Balears
serà una fita molt important, històrica a la nostra comunitat
autònoma, la primera llei educativa que tendrem i que tendrà
també la seva tramitació parlamentària, per poder-la enriquir
entre tots i entre totes.

Jo abans feia referència de la importància de l’escola
concertada a les nostres illes, que, és cert, és un 35% i que des
que governam hem intentat, des del consens i des del diàleg,
com hem fet en tots els àmbits, a millorar també la situació de
l’escola concertada a les nostres illes. Hem incrementat el
pressupost un 21% des de l’any 2015, té 395 professors més
que l’any 2015. El 16-17 vàrem començar amb les beques
menjador als infants que van a una concertada, cosa que no
havia succeït mai a les nostres illes. Des del 2015 hem
incrementat en 50,5 les unitats d’educació concertada, de les
quals 15,5 fan referència a educació especial. Hem posat a
disposició dels centres concertats un borsí de professorat i hem
arribat a un acord sobre jubilacions parcials.

És cert que ens queda la revisió del finançament dels
mòduls, que no es revisen des de l’any 2008 i és una cosa en
què també estam treballant. I ara amb aquesta nova resolució
farem cas a la Sindicatura de Comptes i controlarem que les
famílies tenguin garantit el dret a la gratuïtat, que estam
garantint des del Govern amb els concerts públics. Moltes
gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.15) Pregunta RGE núm. 5073/21, presentada per la
diputada Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a admissió a tràmit per part del Tribunal Constitucional del
recurs d’inconstitucionalitat contra el pressupost general
de l’Estat per a l’any 2021.

Quinzena pregunta, RGE núm. 5073/21, presentada en
substitució de la RGE núm. 4992/21, relativa a admissió a
tràmit per part del Tribunal Constitucional del recurs

d’inconstitucionalitat contra el pressupost general de l’Estat per
a l’any 2021, que formula la diputada Sra. Catalina Pons i
Salom del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears. Té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Molt bon
dia a tots. Sra. Presidenta, bon dia. Aquesta és clarament la
pregunta, com valora vostè que al final, contra molts de
pronòstics -no el nostre, que hi confiàvem- finalment el
Tribunal Constitucional hagi admès a tràmit aquest recurs
d’inconstitucionalitat sobre els pressuposts generals de l’Estat,
que obvien i obliden, almanco de moment, compensar la
insularitat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Pons, per la seva
pregunta. Com no pot ser d’altra manera, com a Presidenta de
les Illes, la meva valoració és de respecte a qualsevol actuació
judicial i també a aquesta i també respecte a totes les iniciatives
sorgides d’aquest parlament. Sí que és important tenir en
compte que el fet que el Constitucional admeti a tràmit un
recurs, és només una formalitat que implica que el recurs es va
presentar en temps i forma. I, per tant, crec que hem de donar
l’enhorabona als Serveis Jurídics del Parlament per haver
traslladat aquest recurs tal i com pertocava. 

En tot cas, la meva valoració política em permetrà que sigui
quan hi hagi una resolució de fons sobre la situació que ha
d’examinar el Tribunal Constitucional.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta, vostè sap molt bé
que hi ha molts de recursos que el Tribunal Constitucional no
admet a tràmit, en aquest cas hem arribat fins aquí, cosa que a
nosaltres ens satisfà. 

El que no ens satisfà és que vostès hi votassin en contra.
Mirin, nosaltres no hem fet mai una oposició destructiva,
nosaltres som aquí per sumar, i vostè ho sap. Amb el que no
estam d’acord és que una cosa que és bona per a la nostra
comunitat autònoma, si això sortís bé, que desitjam que estigui
bé, serà una cosa bona per als habitants de les nostres illes, serà
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una cosa bona per al seu govern. Per tant, encara no entenem
per què vostès hi varen en contra.

Li he de recordar que tots els ajuts que ens han arribat del
Govern de l’Estat, parlem d’ERTO, parlem de crèdits, parlem
de les ajudes directes dels 855 milions, parlem de fons
europeus, també ho tenen la resta de comunitats autònomes i si
en qualque moment en tenim una mica més, és perquè es tenen
en compte les dades de l’atur. És a dir, que estam pitjor que
ningú i per això ens ha arribat una mica més.

Nosaltres Sra. Presidenta, li volem fer una reflexió, des del
respecte personal i institucional que li tenc, de vegades pareix
que tenim dues presidentes: per una banda una a la nostra terra,
a la nostra comunitat, dins les nostres aigües territorials, que
lluita com una reina per poder solucionar els problemes
d’aquesta comunitat autònoma, però quan mira cap a Moncloa,
vostè és una altra, Sra. Presidenta, vostè és una altra, és la
presidenta del Govern de les Illes, però no lidera cap a Madrid.
Per què li ho dic? Li diré per què, una cosa, vostè ho va fer
molt bé anant a Alemanya, res a dir, el dia no ens va agradar,
però res a dir, però el que ha d’aconseguir és que Pedro
Sánchez visiti Boris Johnson i li digui: “Baleares ha hecho los
deberes, la sociedad de Baleares ha hecho los deberes”.

I una altra cosa, vacunació prioritària que li vàrem demanar,
tampoc ho hem aconseguit. Nosaltres creim que vostè ha
d’estrènyer Pedro Sánchez i una manera era “ojo cocina, oído”,
perquè nosaltres estam a favor d’un recurs
d’inconstitucionalitat contra els pressuposts generals de l’Estat.
Ni en fons, ni en forma, si això va bé serà un canvi estructural
per a la nostra comunitat i estic segura que si a Madrid hagués
governat un altre president, que no fos del seu color polític,
vostè hi hauria estat a favor.

Per tant, lideri fora igual que ho fa dins.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Sra. Pons, un aclariment, que no
farem un debat jurídic, però els recursos s’admeten sempre en
el Tribunal Constitucional, l’empara a vegades no, però els
recursos sempre sí. Per tant, és lògic que s’hagi admès, és una
qüestió formal i ja està. Després quan hi hagi el fons, ja veurem
què decideix el Tribunal Constitucional.

No compartesc l’estratègia, Sra. Pons, li ho tornaré explicar
una vegada més. Vostès volen impugnar un pressupost general
de l’Estat per a l’any 2021, que és el que més recursos dóna a
les Illes Balears des de fa molts anys, en un moment que és
extraordinari i que els necessitam com l’aire que respiram.
Quan impugna el pressupost general de l’Estat de 2021, està
impugnant ni més ni manco que els 438 milions d’euros que
ens arriben del fons no reemborsables dels 16.000 milions
d’euros de 2020, que proporcionalment és molt més alt a les

Illes Balears que a altres territoris. Està impugnant, ni més ni
manco que els 300 milions d’euros que ens arriben del REACT.
Està impugnant, ni més ni manco, que l’altre fons no
reemborsable de 13.500 milions que ara s’està discutint com
s’ha de distribuir entre les diferents comunitats autònomes. I
està impugnant, ni més ni manco, que 855 milions d’ajudes
directes, que no és “un poquet més”, Sra. Pons, és molt més que
allò que arriba a altres territoris per a les empreses d’aquestes
illes.

En la defensa dels interessos de les Illes Balears, crec que
no trobarà ningú més radical, més revolucionària i més
contundent que aquest govern i ho estam defensant de totes les
maneres possible, però des de l’acord i des del diàleg, Sra.
Pons, hagi governat qui hagi governat a Madrid. La diferència
és que quan governava el PP, no arribava res. Quan ara hi ha un
govern progressista a Madrid...

(Remor de veus)

... estan arribant moltes coses que no arribaven i els fets són
bastants evidents. Això vol dir que no deixarem de reivindicar
el règim especial? En absolut!, en absolut! L’altre dia va ser
aquí la Sra. Montero i va acordar amb nosaltres i ho va dir
públicament, que es convocarà la comissió bilateral per acordar
el factor d’insularitat. Escolti, alegrin-se quan les coses van una
mica bé. 

Em deia de la vacunació, escolti, 500.000 dosis
administrades a les Illes Balears. Les reunions bilaterals, o es
pensa que el Govern Sánchez no està fent feina amb el Regne
Unit per territorialitzar? Clar que sí, Sra...

(Se sent el timbre de tall del micròfon) 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.16) Pregunta RGE núm. 4997/21, presentada pel
diputat Sr. Jorge Campos Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a visites de turistes aquesta
temporada. 

Setzena pregunta, RGE núm. 4997/21, relativa a visites de
turistes aquesta temporada, que formula el diputat Sr. Jorge
Campos Asensi del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares.
Té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Armengol, ¿usted y su
vicepresidente Sr. Yllanes, ya han acordado cuántos miles de
turistas tienen que dejar de visitarnos esta temporada?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. Té la paraula la presidenta del
Govern.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202104997


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 81 / 25 de maig de 2021 4863

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Benvinguda la pregunta demagògica
de cada setmana, no, Sr. Campos?

Nosaltres, el meu vicepresident, jo i tot el Govern treballam
intensament des de fa molts mesos per tenir la millor temporada
turística a la nostra comunitat autònoma. I hem aconseguit estar
en les millors condicions per poder-ho fer possible.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Una semana más usted vuelve a no contestarme. Mire, yo se
lo he preguntado porque sabrá de esa famosa declaración del
Sr. Yllanes: “no volverán las cifras turísticas de 2019 y eso es
una buena noticia”. Esta afirmación que comparte usted,
demuestra Sra. Armengol que su política contra el turismo, del
que vivimos todos, es anterior a la pandemia. 

Mire, usted, el vicepresidente arruinador Sr. Yllanes, el del
dedito que hace que no, y el consejero del paro, el Sr.
Negueruela -¡vaya tres!-, se han cansado de repetir que
aplicaban durísimas restricciones para llegar al verano con una
incidencia mínima que permitiera disfrutar de la temporada
alta. Al mismo tiempo que nos decía que la recuperación
turística dependía de la vacunación que se iba a lograr antes del
inicio de la temporada y resulta que la incidencia es mínima
hace tiempo, seguimos con restricciones y toque de queda, no
tenemos temporada, Sra. Armengol, un 40 o 50% respecto de
2019 en el mejor de los casos es muy poco, y tan solo el 13%
de la población está vacunada. 

¿Cómo puede mentir tanto, Sra. Armengol? La verdad es
que yo nunca había visto nada igual. Con la ruina que ha
provocado y ustedes siguen sentados ahí, les debería caer la
cara de vergüenza. 

Mire, aunque muchos medios intenten blanquear su
desastrosa gestión, fíjese lo que publican medios especializados
en turismo como este, por ejemplo, preferente: “Desolación en
Baleares por otro verano turístico catastrófico”. Preferente.
“Fracaso de Baleares pese a sus restricciones. Los británicos ya
pueden viajar a Canarias”. Porque está avalada... El gobierno
británico desaconseja viajar a Baleares y no a Canarias, y en
Canarias no han aplicado las salvajes restricciones que usted ha
impuesto. Esto, además, ha desmontado su teoría contra el
malvado Madrid. 

Mire, incluso -ustedes, campeones de la mentira- han vuelto
a mentir hace unas horas, no, qué va, hace una hora, el Sr.
Negueruela, cuando ha dicho “El Foreign Office...” -ha
respondido a una diputada- ha rectificado y ya Baleares está al
mismo nivel que Canarias. Me he metido en la web del Foreign

Office, fecha de hoy, y estamos incluidos en desaconsejar
visitar Baleares. O sea, es que mienten ustedes, ya ¡hasta aquí!

Mire, Sra. Armengol, ha fracasado estrepitosamente en su
gestión y ahora vaya usted, el Sr. Yllanes, el Sr. Negueruela -
que son el trío calavera- a decirles que no necesitamos tantos
visitantes a todos esos...

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Campos. Té la paraula la presidenta del
Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Un altre que sempre està enfadat, a
veure si ho sabem entendre. 

Regne Unit té consideració de tota Espanya, junta. I la té en
ambre, a tota Espanya, i si no ho sap, Canàries també forma
part d’Espanya. Per tant estam tots igual, Sr. Campos, aquesta
és la realitat. Davant la nostra frustració, efectivament, perquè
les Illes Balears podríem estar en verd des de fa estona perquè
hem complit amb els nostres objectius. Els han complit la
societat, els han complit les institucions, els han complit el món
privat. Aquesta és la realitat.

Tenim una bona incidència acumulada que és el que vàrem
dir que era l’objectiu tenir. Estam a 40 d’incidència acumulada
a 14 dies, a 20 -a menys de 20- a 7 dies, estam en condicions de
tenir temporada turística. Hem anat a Berlín, hem estat a
FITUR, hem parlat directament amb els majoristes de viatges,
parlam directament amb el Govern britànic a través del Govern
d’Espanya, clar que sí, i estam treballant tots junts per fer
possible aquesta bona temporada turística. Les perspectives són
molt bones. En aquest moment Son Sant Joan és el setè
aeroport d’Europa amb major connectivitat, el primer de tota
Espanya. 

Aquesta és la realitat, Sr. Campos. Des del món privat i des
del món públic estam treballant contínuament i conjuntament
per fer possible aquesta bona temporada turística, per garantir
els llocs de treball a 200.000 persones de la nostra comunitat
autònoma que, per a nosaltres, és absolutament fonamental. I
no només estam treballant per començar ràpid aquesta
temporada turística que, efectivament, sí, sinó també per
allargar-la més temps, cap a la tardor i cap a l’hivern si és
possible.

Aquesta és l’estratègia que hem marcat des del Govern de
les Illes Balears, consensuada a la Mesa de diàleg, consensuada
al Pacte de reactivació i amb la gent que vol fer feina en positiu
per a aquestes illes, on no hi són els seus diputats, Sr. Campos.
Això ho estam evidentment compassant amb un ritme de
vacunació que de cada vegada és més alt: 500.000 dosis
posades ja a la nostra comunitat autònoma, de les quals,
150.000 són dosis completes i precisament li tornaré a explicar
una vegada més per què hem pres aquestes decisions, aquestes
determinacions de fer aquesta desescalada lenta i rigorosa.
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Estam en les condicions, primer de tot, d’haver estat els que
més vides han salvat de tots els territoris i, segon, estam en les
condicions estam en les condicions de tenir una bona
temporada turística, que, malgrat vostès, jo estic convençuda
que tendrem. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Presidenta. 

I.17) Pregunta RGE núm. 5013/21, presentada per la
diputada Sra. Patricia Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa als autònoms i al
sistema de cotitzacions anunciat pel Govern d'Espanya. 

Dissetena pregunta RGE núm. 5013/21, relativa als
autònoms i al sistema de cotitzacions anunciat pel Govern
d'Espanya, que formula la diputada Sra. Patricia Guasp i
Barrero del Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula la
Sra. Guasp. 

LA SRA. GUASP I BARRERO: 

Gràcies, Sr. President. Sra. Armengol, ¿cómo valora el
sablazo que supondrá para nuestros autónomos el sistema de
cotizaciones anunciado por el Gobierno de España?

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Guasp. Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Guasp, per una
pregunta que em permet parlar d’un tema més global que és el
que s’està debatent a nivell del Govern espanyol i també del
que s’està presentant a nivell de la Unió Europea.

Aquesta política la gestiona i la du, la proposta, el Ministeri
d’Inclusió i Seguretat Social i Migracions, que com vostè sap
treballa en una reforma més global del sistema públic de
pensions, entre el que s’incorpora aquest plantejament sobre les
regulacions o les modificacions que s’han de fer als
treballadors autònoms i autònomes del nostre estat. En aquesta
reforma integral del sistema de pensions es planteja,
precisament per assegurar que sigui sostenible a curt, a mitjà i
a llarg termini, també garantir l’equitat intergeneracional. 

La proposta de reformar les quotes d’autònoms precisament
és una proposta que ve del Pacte de Toledo, com vostè coneix
perfectament, i que és una proposta que exigeix al ministeri -
d’alguna manera- fer alguna modificació en el tema dels
autònoms. 

La proposta que es fa per part del Govern d’Espanya en
aquest moment i que s’ha de debatre evidentment i que té molt
de recorregut encara és augmentar la progressivitat tal i com
marca l’article 31 de la Constitució Espanyola, o sigui que als
autònoms, també, no fer una quota mitjana més o manco
semblant a tothom, guanyi el que guanyi, sinó aplicar la
progressivitat que és un principi en el qual nosaltres hi creim i
creim que és el més just. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula la Sra. Guasp. 

LA SRA. GUASP I BARRERO: 

Mire, presidenta, la realidad es que mientras aumenta la
deuda pública hasta el 125% del PIB, 1.392 billones de euros,
¿qué hace el Gobierno de España?, ¿reducir gastos superfluos
de la Administración?, no. ¿Recortar en gasto eficiente?, no.

Lo que hace es asfixiar a los autónomos y subir los
impuestos mientras tenemos el gobierno más caro de la historia.
Lo que no puede ser es que sean los ciudadanos, los
autónomos, las familias, quienes paguen esta crisis y la deuda
pública. Y tras el anuncio del sablazo de impuestos para 2022
llega el anuncio de una reforma de las cotizaciones de los
autónomos, que desde Ciudadanos ya avanzo que nos vamos a
oponer frontalmente a este plan confiscatorio del Sr. Sánchez,
confunde ingresos con rendimientos netos y no es justo, no.

Cambiar los sablazos fiscales por la competitividad fiscal
para atraer talento e inversiones que nos lleven al crecimiento
y a la recuperación, como está haciendo Portugal, con un
gobierno de izquierdas, pero aquí vamos en dirección contraria.
¿ A cuántos autónomos y a cuántas empresas más dejará tirados
en la cuneta este gobierno? ¿Dónde están las ayudas directas
del Gobierno de España que tenían que llegar hace dos meses?
Y mientras cada día hay negocios que cierran para no volver a
abrir.

Ayer anunció -su gobierno- que hasta la segunda quincena
de julio no empezarán a cobrar las ayudas. Y somos muy
conscientes -desde Ciudadanos- que no es su culpa, es la del
Gobierno Sánchez, un Sánchez más preocupado en la
propaganda que en ayudar a salir de esta crisis. 

Mire, lo que necesitan nuestros autónomos no son subidas
de impuestos, lo que necesitan es menos burocracia, más
ayudas directas, menos impuestos y menos cuotas. Hay que
echar una mano a los autónomos pero no una mano a su cuello
o una mano a su bolsillo, por eso mi partido volverá a presentar
de nuevo el plan de rescate para los autónomos. 

¿Y cómo van a fomentar el autoempleo y el
emprendimiento desde su gobierno, presidenta? Desde luego,
subiendo impuestos y poniendo más trabas, no. ¿Qué medidas
va a poner en marcha para contrarrestar esta asfixia del
gobierno a los más de 90.000 autónomos de nuestras islas?
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Sean responsables y díganle al Sr. Sánchez que no puede
cuadrar las cuentas asfixiando a los autónomos. 

Desde Ciudadanos estamos del lado de los que han pasado
su vida trabajando, generando valor y empleo. Sra. Armengol,
su gobierno ¿del lado de quién está?, demuestre que está del
lado de los autónomos, las PIME y las familias de nuestras
islas. 

Gracias. 

(Algun aplaudiment)
 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Guasp. Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Guasp. A veure,
aquesta reforma que es planteja per part del Govern d’Espanya
és una reforma a discutir, a discutir amb la Mesa de diàleg
social i que, per a res, encara no és aplicable, ni en el
pressupost aquest ni en el que ve, per tant posem les coses en
els seus justs termes que crec que és important no embullar a la
població i no fer demagògia amb coses que crec que no se
n’hauria de fer. 

Segona qüestió, crec que tant el Govern d’Espanya com el
nostre govern ha demostrat amb qui està: està amb les persones
i sobretot amb les més vulnerables. Per això s’ha establert el
major sistema de protecció que mai no s’havia establert davant
una crisi econòmica com la que vivim. Aquí a les Illes Balears,
a través de l’ISBA, hem pogut ajudar 2.500 PIME i autònoms
de les nostres illes, hem pogut aplaçar pagaments de
moltíssimes empreses de la nostra comunitat autònoma per
valor de 90,5 milions d’euros. Hem fet una convocatòria
específica per a autònoms de 15 milions d’euros i ahir donàrem
el sus a la convocatòria de 855 milions d’euros que arriben del
Govern d’Espanya per fer front precisament, per ajudar a les
empreses, que puguin subsistir aquelles que han tengut una
caiguda més important. Això no havia passat mai en la història
d’aquestes illes amb cap altre govern. 

Moltíssimes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.18) Pregunta RGE núm. 5012/21, presentada pel
diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a rebaixa fiscal per ajudar
a incentivar l’economia. 

Divuitena pregunta, RGE núm. 5012/21, relativa a rebaixa
fiscal per ajudar a incentivar l’economia, que formula el diputat
Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula el Sr. Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Armengol, segons hem
pogut conèixer aquestes darreres setmanes des del PSOE, el
govern del PSOE, està preparant una destralada fiscal com mai
no s’havia vist a Espanya i el PSOE està intentat fer creure,
com ha fet vostè ara, que no passa res i que a més només
afectarà els rics. 

Li llegesc una sèrie de coses de les que duen, una sèrie
d’exemples i alguns ja estan en vigor, no són per discutir, com
deia vostè. Pugen el gasoil per a la calefacció, perquè vostès
volen fer creure que només es deu emprar per encalentir
habitatges de luxe, per a rics, no? Pugen el preu del llum
perquè també només són els rics els que paguen el llum, no és
ver?, això no afecta els pobres. Posen peatges a carreteres,
també només hi circulen els rics suposadament, segons vostès.
Posen un nou impost als vehicles diesel, perquè clar la gent
normal i corrent, com jo mateix que vaig amb diesel, doncs, no
ens afectarà, només afectarà els rics, no és ver, Sra. Armengol?
Posen un nou impost als bitllets d’avió. Pugen l’IVA de les
begudes ensucrades, clar, els risc són qui beuen Coca-Cola,
taronjades i llimonades, els pobres no. I ara, com ja li han dit,
preparen també una pujada important de les cotitzacions dels
autònoms, que ja no els falta res més, vostè amb una mà els
dóna 3.000 euros i amb l’altra els asfixia completament i
absolutament. És això que vostè entén com a fiscalitat
progressiva?

Per tant, Sra. Armengol, davant tot això, vostè pensa
afrontar aquí una rebaixa fiscal que ajudi a incentivar
l’economia tan danyada per la pandèmia?

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Company. Té la paraula la presidenta del
Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Company, esper que
estigui recuperat. Vostè em sorprèn moltes setmanes. Cada
setmana el Partit Popular normalment presenta iniciatives en
aquest plenari sobre com augmentar la despesa en coses
diverses i després, de tant en tant, quan llegeix l’argumentari de
Madrid o quan li manen de Madrid ens ve aquí a dir: hem de
fer una rebaixa fiscal. Bé, Sr. Company, primer de tot, des de...,
en fi, des del bon enteniment, no és creïble. Vostè ha estat en
el govern del Sr. Bauzá que va pujar tots els impostos haguts i
per haver, aquesta és la seva realitat, és la seva motxilleta. La
nostra, Sr. Company, que governam aquí des de l’any 2015 és
que no hem pujat cap impost per a les classes mitjanes. Aquesta
és la nostra realitat. I davant d’aquesta crisi econòmica tan dura
que pateix la gent d’aquesta comunitat autònoma el que hem fet
és bonificacions, incentius, ajornaments, hem ajudat la població
amb la protecció màxima des de l’administració pública, tant

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202105012


4866 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 81 / 25 de maig de 2021 

des del Govern de les Illes Balears com per part del Govern
d’Espanya.

Per tant, aquesta és la nostra política, augmentar els
ingressos, evidentment necessaris per mantenir l’estat del
benestar, perquè per a nosaltres és prioritària l’educació, els
serveis socials, és prioritària la sanitat, són prioritaris uns
serveis públics forts i això necessita d’ingressos, que una part
vénen del món privat i dels impostos i que són absolutament
necessaris. I el nostre lema és que pagui més qui més té, sempre
de forma progressiva. Aquest és el nostre plantejament.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies. Sra. Armengol, la veritat és que m’agrada
si la sorprenc qualque vegada, almenys això ens en durem de
bo, Sra. Armengol. 

Miri, ara la sorprendré també, d’aquí uns moments vostès,
vostè mateixa, el PSOE, votarà en contra d’una figura
impositiva pròpia de les Illes Balears, com són les herències en
vida, i fa deu minuts que ha dit que vostè és la més defensora
dels interessos de les Illes Balears. S’ha sorprès?

(Alguns aplaudiments)

Sra. Armengol, a mi em sorprèn que encara ara hagi acabat
dient que vostès tenen una política que farà pagar més als rics
quan li he anomenat tota una sèrie de pujades d’impostos i
impostos nous que fan molt de mal a les rendes baixes i a les
mitjanes, sobretot a les baixes.

(Alguns aplaudiments)

Aquesta és la gran tristesa, que vostès fan molt de mal en
aquests moments amb aquestes reformes a les rendes mitjanes
i baixes. Vostè, Sra. Armengol, ha estat la presidenta que ha
tengut més doblers de tota la història d’aquesta comunitat
autònoma i què ha fet amb els doblers? Hi ha una cosa que
vostè no entén i jo ho entenc que no ho entengui i és que les
coses no només són per tenir més ingressos, si vostè gestiona
bé evita tenir més despeses supèrflues, però vostè això no ho
sap, no ha estat allà fora fent aquestes coses, Sra. Armengol.
Aquí ha tirat en pólvora del rei sempre. Per tant, això li permet
no entendre que fent una bona gestió es pot aconseguir
mantenir tot el que s’hagi de mantenir. 

Miri, Sra. Armengol, de veritat, aquí si vostè vol recuperar
ocupació, vol recuperar benestar el que ha de fer és baixar
impostos. Ho fa tot el nostre entorn, tots els altres països. Faci-
ho, Sr. Armengol, i ens anirà millor a tots.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Company. Té la paraula la presidenta del
Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. A veure, Sr. Company, és molt fàcil
el que ha fet aquest govern des de 2015 fins ara amb una crisi
com la que vivim en aquests moments. Vostès diu: han tengut
més recursos que mai. Els hem lluitat més que ningú, aquesta
és una de les realitats que ens diferencia molt del que feien
vostès quan governaven. 

El Govern que més ha destinat en educació de les nostres
illes, aquest govern. El govern que més escoles ha fet, aquest
govern. El govern que més ha invertit en noves places
residencials, aquest govern. El que més ha invertit en centres de
dia, aquest govern...

(Alguns aplaudiments)

... el govern que ha posat una renda social garantida, aquest
govern. El govern que més ha invertit en transport públic,
aquest. El govern que més ha invertit en habitatge públic,
aquest govern. 

Sí, senyor, sí, Sr. Company, el govern que més ha invertit
en salut que ara s’ha vist absolutament necessari. Què ha fet
aquest govern?, contractar metges i infermeres, quan vostès els
acomiadaven; contractar professors, quan vostès els
acomiadaven; contractar funcionaris i reforçar el servei públic,
sí; apostar per un model econòmic diversificat; apostar per la
transició energètica; apostar per la sostenibilitat ambiental;
apostar per una fiscalitat justa i per reclamar a Madrid el que és
just per a aquestes illes. Sí, Sr. Company, i així afrontam
aquesta sortida de la crisi d’una forma molt diferent de com
l’afrontarem amb vostès. 

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

II. Interpel·lació RGE núm. 2901/21, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern pel que fa a l’habitatge. 

Passam al segon punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de la Interpel·lació RGE núm. 2901/21, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern pel
que fa a l’habitatge. Començam el debat amb la intervenció del
Grup Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Camps.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Si analitzam l’última dècada
sobre la problemàtica de l’habitatge apreciarem dos models
molt diferents on clarament els ciutadans tenen oportunitat i
veuen un horitzó, i l’altre quan les polítiques intervencionistes
de l’esquerra que pensen que tot ho pot assumir i solucionar els
diners públics i provoquen l’efecte contrari. 

La crisi econòmica que vostès varen crear de l’any 2007 a
2011 i que el Partit Popular, amb l’esforç de la societat balear,
va saber reconduir i superar tots junts és un clar exemple. La
passada legislatura varen disposar vostès de 4.000 milions
d’euros més d’ingressos -la Sra. Armengol fa uns minuts se
n’ha oblidat d’aquesta situació-, una quantitat molt important
per rectificar la recuperació econòmica que va ser capaç de
capgirar el Partit Popular. En canvi, vostès aposten
equivocadament per altres vies. Per cert, dels famosos 56 pisos
expropiats avui tenim notícia d’un mitjà de comunicació que
han arribat a un acord per 3,6 milions d’euros adquirint-ne 33,
19 han acceptat les seves al·legacions i, per tant, en quedarien
4. 

Duen sis anys governant i la realitat és que cada vegada més
ciutadans no poden accedir a un habitatge, cada vegada
necessiten més ajudes. Els últims cinc anys s’han triplicat les
persones que necessiten compartir habitatge, són 27.000
ciutadans en aquestes illes, una xifra molt preocupant. 

Que sapiguem l’IBAVI té 95 pisos ocupats il·legalment, les
màfies se n’apoderen fins i tot la passada setmana. Aquest dies
és notícia arribant a una vivència límit fins i tot amb ferits de
bala. Aquestes accions es produeixen per la incapacitat del
Govern en la seva presa de decisions, models fantasiosos i
ambigüitat de les seves decisions. 

En cinc anys el preu mitjà d’un habitatge ha passat de 674
euros a superar els 1.000 euros per mes. Aquesta és la realitat.
La COVID és un element important que no ajuda en absolut,
encara que el problema s’accentua i radica en les seves nefastes
polítiques intervencionistes que paralitzen, desincentiven i
desequilibren el marcat.

Vostès no fan cas a ningú, el juny de 2019 la Comissió de
Constructors de CAEB impulsà l’elaboració del Llibre Blanc
d’Urbanisme i Edificació, comptava també amb el suport del
Col·legi d’Enginyers on destacaven la gran inseguretat jurídica
existent a causa dels pegats continus de les seves polítiques i,
què han fet vostès? Res, han empitjorat la situació.

Els constructors avisen a principi d’any, preocupats per la
manca de seguretat jurídica que estaven creant amb les seves
normes i decrets absurds, la manca d’entrada de visats, de nous
projectes, de lentitud d’atorgar llicències i han arribat a baixar
la inversió l’any passat de més de 500 milions d’euros.

Sr. Conseller, vostè encara creu que van per bon camí? Sap
quants centenars de llocs de feina estan en joc? Quin resultat
beneficiós pot destacar el Sr. Conseller del Decret Llei 8/2020,
de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat
econòmica, simplificació administrativa en l’àmbit de les
administracions públiques per pal·liar els efectes de la crisi?

Ens varen presentar 25 mesures extraordinàries per posar a
l’abast de la població més habitatge públic i assequible. El 12
de febrer de 2020 ens presenten el Monitor balear de
l’habitatge, un instrument autonòmic capaç de tenir una mirada
sobre l’habitatge, transcorreguts quinze mesos encara cap
conclusió o acció clara, Sr. Conseller. On és el resultat d’aquest
monitor?

Incrementar el parc públic d’habitatge, vostè és conscient
que en el millor dels casos que compleixin construir aquests
1.000 pisos tenen una llista de 9.000 aproximadament i que
malauradament cada mes puja aquesta necessitat i urgència?

Què passa amb Son Busquets, amb Ca N’Escandell, els seus
megaprojectes de fum i titulars? On són els acords de Consell
de Govern per simplificar les administracions promeses?
Tendran prou diners o faran com fa deu anys, deixar-nos un
deute de més de 1.600 milions d’euros als calaixos?

Implicar el sector privat la construcció i gestió de
l’habitatge públic per a vostè és..., la implicació del sector
privat es resumeix en un anunci fake, si no digui’m ara dues
accions que han fet perquè desperti realment l’interès del sector
privat, tan sols li deman dos exemples, Sra. Conseller.

Guanyar agilitat administrativa, vostès no aborden de veritat
la problemàtica de l’accés a l’habitatge que pateixen els
ciutadans d’aquestes illes, en una situació de normalitat no és
admissible que tinguem entre un i dos anys per donar llicències.
El que sí ho farà i donarà exemple a les Illes Balears serà el
Consell d’Eivissa que aquest divendres aprovarà un reglament
de simplificació administrativa per poder facilitar i tramitar
ràpidament els projectes a les administracions. Prenguin nota,
Sr. Conseller.

La Llei de contractes de 2017, la seva intenció, el seu fons,
era evitar fraccionaments dels projectes, cosa que a l’IBAVI no
li agrada ni compleix en moltes ocasions. Em pot explicar per
què l’IBAVI no deixa o no permet amb la seva arbitrarietat que
puguin participar tots els tècnics en les seves convocatòries?
Aquesta és una decisió opaca. Sr. Conseller, demani quina
opinió en tenen els col·legis professionals de les seves formes
autoritàries i digitalitzades de l’IBAVI. A tota aquesta
problemàtica hem d’afegir que l’IBAVI deixa molt a desitjar
pel que fa al manteniment de les seves promocions, confonen
habitatge sostenible per material sostenible.

El normal seria fer el mateix tipus d’habitatge públic per
tot, però dins l’IBAVI estan més preocupats a guanyar
concursos i promocionar-se alguns... que dissenyar edificis
funcionals, amb el millor cost possible, amb una materials
resistents, amb el mínim manteniment que utilitzessin les
mateixes partides i preus per igual.

En canvi, fan tot el contrari, materials que precisen de molt
i car manteniment, amb materials com marès, grans persianes
de llistons de fusta, fusteries amb pi de Flandes, falsos sostres
de fusta, jardineries a la coberta de tot el perímetre dels
edificis, qui ho mantindrà això, Sr. Conseller?, si no tenen
doblers per tirar endavant tots aquests projectes que han
anunciat.
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A tot aquest absurd hi ha un altre aspecte molt greu i
preocupant: que vostès són els responsables dels contractes.
Han incorporat preu a tant alçat amb preu tancat, sense que hi
hagi opció a revisió si sorgeixen incidències. L’IBAVI ja no
recorda del greu problema que va provocar al municipi de Maó
a la promoció de Borja Moll quan l’empresa constructora va
haver d’incorporar una sèrie d’anomalies que vostès varen ser
incapaços de reconèixer al seu projecte. Aquesta empresa
malauradament va ser acomiadada per vostès de forma
unilateral i açò acabarà al jutjat i ja sabem qui ho haurà de
pagar.

El graciós o la paradoxa d’aquesta situació és que així
vostès a la nova licitació varen incorporar totes aquestes
modificacions que l’empresa que vostès varen acomiadar
injustament els avisava i que la direcció tècnica també
compartia. Per tant, als jutjats dirimiran qui té raó de les dues
parts.

Amb tots aquests antecedents i els continus errors li
garanteixo que la majoria de les promocions acabaran al jutjat,
i ja sabem tots els capricis de l’esquerra que hauran de pagar i
tan cars com surten. 

Es tornen a equivocar i el temps ens tornarà donar la raó i
vostè, l’exconseller Pons i la Sra. Armengol seran els culpables
del desastre que ens ve a tots.

Algunes idees que proposa el Partit Popular des de l’inici de
la legislatura, Sr. Conseller, quan tenen previst implantar
fórmules que donin plena seguretat i confiança als propietaris
que incorporin els seus habitatges al mercat de lloguer? No
creu que si el Govern garantís als propietaris el cobrament
immediat de les rendes impagades i de les indemnitzacions pels
desperfectes que s’hagin pogut ocasionar ajudaria a posar al
mercat més habitatge?

Pensen crear la hipoteca compra fàcil que permeti
mitjançant un sistema d’aval per part de la comunitat autònoma
la concessió de préstecs hipotecaris que arribin fins a un cent
per cent del valor de taxació en els casos de compra d’habitatge
habitual?

Pensen implantar un tipus reduït del 4% d’imposts sobre
transmissions patrimonials i actes jurídics documentals,
modalitat de transmissions patrimonials oneroses per a la
compra d’habitatge habitual a les Illes Balears? S’implantarà un
tipus superreduït del 2% per a la compra d’habitatge habitual
per als joves menors de 30 anys i famílies nombroses o
monoparentals? Pensen eliminar l’import sobre transmissions
patrimonials i actes jurídics documentals, modalitat d’actes
jurídics documentals per a la compra d’habitatge habitual, així
com per als préstecs hipotecaris per a la compra d’habitatge
habitual per als joves menors de 30 anys, famílies nombroses
o monoparentals?

Pensen incrementar l’impost i els límits de la deducció per
a arrendament d’habitatge, impost sobre la renda de persones
físiques i crear una nova deducció a aquest mateix impost per
als arrendadors que incorporin els seus habitatges al mercat de
lloguer d’habitatge permanent?

Volem criticar la persecució fiscal que fan de les herències
en vida en lloc d’incentivar que els pares puguin donar
l’habitatge als fills per evitar fer una aposta de rehabilitació
d’habitatge als nuclis antics dels municipis, que la gent pugui
tornar a viure al centre i al cor d’aquests municipis per
reconvertir aquests habitatges. Vostès fan tot l’impossible
perquè no sigui així.

Pensen treure ajudes de lloguer per als funcionaris, com per
exemple policies nacionals, guàrdies civils, metges, infermeres,
personal sanitari perquè es quedin i estabilitzin i ajudin a
consolidar aquestes plantilles?

Són mesures per solucionar el problema d’habitatge que
proposa el Partit Popular, només tenim... només tenen un greu
inconvenient: que no hi ha una foto de primera pedra per a la
Sra. Armengol.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Ara té la paraula el representant del
Govern, conseller de Mobilitat i Habitatge.

EL SR CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Josep Mir i Ribas):

Bon dia, moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats, comparesc en aquesta cambra a petició del Partit
Popular per explicar la política del Govern en matèria
d’habitatge i m’agradaria començar agraint l’oportunitat que
tenc de poder explicar tota la feina, la quantitat de feina que fa
el Govern per facilitar l’accés a l’habitatge als ciutadans i les
ciutadanes de les Illes Balears, l’habitatge és la quarta paret
mestra de la política de l’estat del benestar d’aquest govern de
progrés i així ho demostra a diari tant en els seus pressupostos
com en les seves accions. Intentaré explicar-ho d’alguna
manera perquè he intentat agafar nota del que m’ha dit el Sr.
Camps en la seva interpel·lació i la veritat és que m’he perdut
una estona llarga perquè en lloc de parlar d’una cosa general,
la veritat és que ha fet una sèrie de salts per amunt i per avall,
parlant al final de polítiques fiscals i del tema de la persecució
fiscal de les herències en vida, etc. Per tant, crec que al final ha
volgut fer un refregit una mica gros de tot això i jo intentaré
explicar una mica més les qüestions.

Som enmig d’una legislatura marcada per polítiques
públiques d’habitatge valentes i decidides que crec que són a
valorar. A partir de l’any 2018, quan aprovam la Llei
d’habitatge, aquesta llei marca un abans i un després en la
capacitat de disposar d’eines normatives per complir els nostres
objectius en matèria d’habitatge. A la legislatura passada vàrem
començar des de zero, la veritat és que venir del no-res en les
polítiques dels governs conservadors, ell mateix -el Sr. Camps-
ho explicava, no tenien sous o no ho varen voler fer. El cert és
que per fer sous no només no en feren, sinó que varen vendre
terrenys que tenien per fer habitatge, els varen vendre per
destinar els sous a una altra banda. Per tant, una política
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d’habitatge que ens volen convèncer que ells farien, nosaltres
no ens ho acabam de creure. 

Però aquí no estam per parlar de les polítiques nul·les o
dolentes del Partit Popular, sinó per explicar que el nostre
govern entén el servei públic de l’habitatge i desenvolupar
aquesta política perquè els ciutadans i les ciutadanes visquin
millor i puguem treure amb orgull aquesta política endavant. Si
quan vàrem arribar ens trobàrem amb un parc d’habitatge
públic de 1.800 habitatges, avui podem afirmar amb garanties
que en acabar aquesta legislatura incorporarem un miler
d’habitatges més, mil pisos que representen que mil famílies
podran gaudir d’un habitatge digne i assequible, mil famílies a
les quals se’ls farà una adequació de renda, on no pagaran mai
més del 30% dels seus ingressos en concepte de lloguer i
despeses. Mil famílies que viuran en uns habitatges on el
consum energètic és molt baix, gràcies a una arquitectura
sostenible, que estam implantant des de l’IBAVI, no només
amb materials de quilòmetre zero, com responia abans, sinó
que també s’implementen com són els d’aquí, sinó sistemes de
calefacció, sistemes de ventilació creuada, que fan habitatges
que no han de gastar tant i això també és una política important.

Som conscients que en matèria d’habitatge queda molt de
camí per fer, la població de les Illes Balears experimenta un
creixement constant i progressiu en els darrers anys. Existeix
molta demanda d’habitatge de lloguer i l’oferta no és
assequible. El model turístic és una de les causes que el lloguer
turístic pitja damunt els preus del lloguer i, per tant, hi ha un
desajust del mercat que no es pot, en el nostre entendre,
arreglar més que des de la perspectiva d’equilibrar, no dic
posar percentatges d’habitatge públic, com tenen altres països
molt més avançats en aquest aspecte, però sí equilibrar aquesta
balança entre habitatge privat i habitatge públic, que en el
nostre cas està molt desequilibrada.

Per això també feim feina en tres direccions, construcció
d’habitatge nou i en construirem 700 i busques durant aquest
mandat de nous i incorporar habitatges també amb les opcions
que ens dóna la legislació, tant de tempteig i retracte com
d’ocupacions temporals. 

El Sr. Camps parlava de l’anunci que s’ha fet avui, que
havíem incorporat d’aquells 56 habitatges d’ocupació temporal,
li ho explic, efectivament, d’aquests 56 se n’han comprat 10,
els altres 23 s’han comprat amb el dret de tempteig i retracte.
De l’ocupació temporal, dels 56 que teníem, a 19 s’han
acceptat les al·legacions, 10 s’han comprat i en queden 27 més
que estam seguint el procediment d’ocupació, però això durà el
seu tràmit. Per tant, li explic, però sí que és ver que hem
incorporat 31 habitatges més, més els que vàrem comprar ja el
mes de gener, són ... 33 habitatges més, més els 8 que havíem
comprat el gener, 41 habitatges ja comprats per aquest sistema
que tenim i que ens permet la llei. Per tant, crec que és una
feina lloable i hem de dir que la llei ha valgut la pena i
funciona. 

A mesura que hem anat fent camí aplicant aquesta llei, hem
detectat també qüestions que requereixen d’un major
desenvolupament normatiu, per això també aprovàrem el
Decret 3/2020, de mesures urgents en matèria d’habitatge, per
donar resposta immediata. Aquest decret ens ha permès

incorporar un conjunt d’eines de govern i una col·lecció de
drets en el tempteig i retracte, que permeten una acció millor i
més immediata sobre els grans tenidors, amb més informació i
amb més pressió perquè tenguem també més dades als nostres
registres.

No ens hem aturat aquí, fa poques setmanes aprovàrem un
decret llei per facilitar més les ajudes al lloguer, perquè un altre
dels puntals de la política d’habitatge, n’hi he dit dos, un
construcció d’habitatge nou, dos, exercir tempteig i retracte i
ocupacions temporals; i un tercer dels punts són aquestes
ajudes de lloguer que donam, 9 milions d’euros enguany en
ajudes de lloguer que arribaran a més de 5.000 persones. Per
tant, jo crec que també és un altre aspecte important a
considerar.

Una altra de les coses que s’ha fet amb aquest darrer decret
és llevar l’obligació del propietari de dipositar la fiança, llevar
el requisit que es justifiqui la fiança, el dipòsit de la fiança per
part del propietari, perquè molts dels propietaris no ho feien i
això impedia que els llogaters poguessin arribar a les ajudes
d’habitatge que donava el Govern. 

Per tant, es pot veure que a nivell normatiu s’està fent una
feina bona, que dota de totes les eines necessàries a
l’administració per poder afrontar aquesta problemàtica. Sense
aquest desenvolupament normatiu no seria possible complir
amb el compromís d’incorporar més de mil habitatges en dos
anys. Estam fent en una legislatura el mateix que hem fet a les
deu anteriors. És un projecte ambiciós, però és una realitat i
vostès mateixos si volen, poden anar a veure les promocions
que tenim en construcció i això es deu a una bona gestió per
part de l’IBAVI i una voluntat absoluta d’aquest govern de fer
el que mai cap govern en aquesta comunitat no havia fet i és
posar l’habitatge en el centre de la política. La societat ens ho
demana i nosaltres no volem eludir aquesta responsabilitat. 

Aquesta estratègia en política d’habitatge l’abordam d’una
forma integral i es fonamenta en aquests tres pilars que li deia
abans -construcció d’habitatges nous, mesures innovadores per
incrementar el parc d’habitatge públic a preu assequible amb
tempteig i ocupació temporal i ajudes directes a les famílies per
pagar el seu lloguer.

Per tant, li vull recordar que tenim en el pressupost de l’any
2021 una partida de 63,7 milions per a la construcció de nous
habitatges de protecció oficial i 7,4 milions d’euros per a
adquisició i incorporació de pisos amb tempteig i retracte i
cessió, que sumats també als 9 milions d’ajudes, completen la
política d’enguany dels pressuposts públics d’aquesta
conselleria.

Per tant, estam fent feina important, el que estam fent és
incorporar nou habitatge al parc públic a través de nova
construcció, adquisició de grans tenidors i desenvolupar els
marcs normatius que possibiliten posar en circulació els
habitatges existents i que no estiguin tancats, tenint habitatges
tancats moltes vegades de grans tenidors, o quasi sempre, i gent
que no en té. I aquest cicle l’hem romput, de fet el que volem
fer amb les ocupacions temporals, com he explicat moltes
vegades, és que es mobilitzin aquests habitatges i que surtin al
carrer i que es puguin posar a disposició de la gent.
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No deixam de banda l’atenció a les persones amb especial
dificultat i duim a terme també cessió d’habitatges per a casos
d’emergència habitacional, a través dels consells insulars, ja ho
hem fet aquí a Mallorca i ho farem també als altres consells. I
també col·laboram amb el sector privat, perquè també
s’impliqui i que puguem fer feina tots en aquesta qüestió. Una
de les mesures que tenim acordades és la cessió de sòl públic
a promotors privats, perquè construeixin habitatges a preu
assequible. Som conscients que també és el tràmit de llicència
el que dificulta, d’això en parlava el Sr. Camps, i estam
explorant noves vies d’agilitació administrativa que ens
permetin dur a terme la tramitació de llicències urbanístiques,
que com vostè sap molt bé, depenen bàsicament també dels
ajuntaments.

Crec que he fet un repàs important de quasi tot. Repetesc,
774 nous habitatges en construcció l’any 2021: 116 a Menorca,
86 a Eivissa, 572 a Menorca, 116 a Menorca, 86 a Eivissa i 128
nous habitatges que es troben...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, hauria d’anar acabant.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Josep Marí i Ribas):

... en diferents fases de tramitació.

Sr. Camps, estic a disposició per aclarir a la segona part tot
el que m’hagi pogut oblidar, però estam des d’aquest govern
contents de la política que desenvolupam en matèria
d’habitatge. Sé que no compartim els mateixos criteris, com
deia al principi, però la veritat és que per la nostra part estam
satisfets.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula el Sr.
Camps. 

EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, em preocupa que el
discurs que li han preparat molt bé els seus tècnics, vostè no
surt del seu guió i les preocupacions i les necessitats dels
ciutadans cada dia són més greus i més urgents.

Vostè, Sr. Conseller, m’ha de permetre que dediqui uns
petits segons perquè no és el mateix arribar a una administració
completament en fallida amb 1.500 milions d’euros dins els
calaixos per pagar, 40 milions d’euros que eren de l’IBAVI,
quan teníem l’exconseller Carbonero que es dedicava més a
gastar en rams de flors i en quadres que a invertir-ho en
manteniment i invertir-ho en nous habitatges.

(Alguns aplaudiments)

Quan el Sr. Carbonero va rehipotecar tres mesos abans de
les eleccions els solars d’aquesta comunitat autònoma. Per tant,
el model és completament erroni, completament fracassat. 

Nosaltres, en canvi, amb l’esforç -ho he dit abans i ho torn
a repetir-, amb l’esforç que varen fer tots els ciutadans i les
empreses d’aquestes illes balears vàrem poder capgirar aquesta
situació i vàrem poder aconseguir vostès 4.000 milions
extraordinaris d’ingressos per poder tirar endavant les seves
polítiques, que moltes, jo no dic que siguin totes, però moltes
són fracassades.

Sr. Conseller, vostè ha tret pit aquí de 9 milions d’euros per
ajudes al lloguer, desgraciadament fan falta molts de doblers
per pagar el lloguer als ciutadans, però vostès es varen
comprometre i l’exconseller Pons dia 30 de juny es va
comprometre a Menorca que dins, per primera vegada a la
història, pagarien dins el 2020 aquest lloguer. A dia d’avui no
han pagat vostès ni el 40%. Sap què provoca tot açò, Sr.
Conseller?, que aquesta gent necessitada que no pot fer front a
les seves obligacions per les circumstàncies que tots coneixem
encara es veurà molt més agreujada la seva problemàtica per
culpa d’aquest govern que promet, fa fotos, però no compleix.

Sr. Conseller, vostè ja és responsable, una vegada un
accepta la seva responsabilitat ja ha d’assumir tot el que li
vengui a sobre, jo li desig el millor perquè el consider una
persona bona, una persona que intentarà fer tot el possible per
aquestes illes, però el que preocupa al Partit Popular si la
legislatura 2011 vàrem trobar aquest rossegall de deute, què ens
vindrà ara?, quantes produccions deixaran sense pagar?, quants
de promotors i constructors deixaran a la cuneta, Sr. Conseller?

La Sra. Garrido dia 10 de setembre de 2019 ja ens parlava
de 1.000 pisos buits que sortirien en règim de lloguer públic;
som al 2021 i a dia d’avui d’aquests 1.000 no sé on són. També
va anunciar millores en mesures fiscals que avui vostès votaran
en contra, Sr. Conseller. 

Té previst aquest govern, vostè principalment com a
responsable d’Habitatge, una vegada aixecat l’estat d’alarma el
rossegall que vindrà de desnonaments? Aquestes persones,
aquestes famílies que desgraciadament es veuran enmig del
carrer, que no tendran un sostre per poder viure, vostè ho té
previst, Sr. Conseller?

També em parlava que feia salts. És normal, s’havia de
posar un poc tot el context del que implica la gestió de
l’habitatge i s’havia de passar doncs des de la mala gestió, que
nosaltres no compartim com a Partit Popular aquestes
polítiques errònies on des de l’IBAVI - li torn a recordar- tenen
més interès, tenen més dedicació a poder guanyar premis, a
guanyar projectes i el cortijo dels seus pròxims que hi puguin
participar amb unes pràctiques un tant sospitoses, m’agradaria
que vostès destinés, vostès dediqués una part de la seva agenda
pública les pròximes setmanes per reunir-se amb els col·legis
professionals, si comparteixen o no comparteixen el model que
decideixen des de l’IBAVI, les bases i les formes per poder
tirar endavant aquest habitatge públic que vostès són incapaços
de tirar endavant si no és amb diners públics. Hi ha altres vies,
Sr. Conseller, què passa amb aquesta col·laboració
publicoprivada que vostès ens ha anunciat aquí?
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Digui’m, li he demanat dues accions, ha estat incapaç. Què
passa amb aquesta simplificació administrativa? Duen sis anys
vostès al Govern, sis anys. No són capaços de poder
simplificar, facilitar, ajudar les empreses perquè puguin tirar
endavant i generar llocs de feina tan necessaris a dia d’avui?
Què hauran d’esperar ara?, en dos anys el Partit Popular al
Consell d’Eivissa divendres, és a dir, demostrarà i serà un
exemple a seguir amb aquest reglament que s’aprovarà per
poder agilitar i tramitar les llicències, siguin empreses o siguin
ciutadans. 

Per tant, Sr. Conseller, prengui nota, faci cas d’algunes de
les recomanacions que fa el Partit Popular, aquestes deduccions
fiscals són summament importants per a la reactivació i l’ajuda
directament principalment als joves que es puguin emancipar
i veurà com les coses se solucionaran. Tampoc no deixi de
banda aquests megaprojectes que vostès han anunciat i reiteren
constantment: Ca N’Escandell, que vostè coneix perfectament
d’Eivissa, i Son Busquets. Deixin de barallar-se amb els seus
socis de MÉS per Mallorca i defineixin un model i tirin
endavant i comencin a construir aquest habitatge...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, hauria d’anar acabant.

EL SR. CAMPS I PONS:

... necessari.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. En torn de contrarèplica per part del
Govern té la paraula el conseller de Mobilitat i Habitatge.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Josep Marí i Ribas):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Camps, intentaré ara
contestar algunes coses que m’ha dit, que abans tal vegada no
he fet.

Quan se l’acusa que vostès no feren gran cosa diu que és
que no tenien sous, que els varen deixar un govern sense sous
i que nosaltres hem tengut moltes coses per fer-ho. Bé, crec que
en tot cas aquesta no és la raó, la raó és qui creu en polítiques
públiques, qui creu...

(Algun aplaudiment)

... de veritat que es pot ajudar la gent i qui pensa que això de
fer habitatges per a l’altra gent..., si vostè mateix tota l’estona
ho ha dit. Al final el seu discurs en què es basa? Ve a parlar de
rebaixes fiscals, fins i tot em parla dels pactes successoris i no
sé què tantes coses; facilitar les llicències i què fan a Eivissa?,
llevar les cèdules d’habitabilitat i no sé quantes coses; controls
urbanístics..., bé, ja en parlarem, ja veurem si..., bé, va bé, però

ja veurem. Encara no ho conec a això, n’he sentit parlar per
allà, per Eivissa, però no ho sé.

Per tant, però qui creu en les polítiques? Nosaltres hem
apostat per això. Al final la política es veu en els pressupostos.
Aquest govern destina pressupost a aquest tema d’habitatge, 63
milions per fer habitatge nou, 7 milions i busques per comprar
tempteig i retracte, 9 milions per a ajudes. Bé, idò això marca
la política.

Vostè diu: no, nosaltres no ho férem perquè no teníem sous.
És que si haguessin tengut sous tampoc no ho haguessin fet
perquè vostès no hi creuen en aquesta política; almenys és la
meva opinió. 

Llavors, clar, al final..., llavors una cosa, Sr. Camps, és que
no m’ha agradat i no vull deixar de dir-ho. Vostè ha parlat que
ens dedicam a rebre premis, que tenim un cortijo, que tenim
pròxims i que tenim pràctiques sospitoses. Escolti, escrigui-ho
tot això i posi-nos-ho a algun jutjat o a alguna banda si és tan
greu com vostè diu. El que no pot fer és venir aquí i acusar-nos
de coses que..., jo no ho sé, i per tant..., no, però vostè no pot
insinuar, ha de dir la veritat, “pràctiques sospitoses”, què vol
dir?, que es donen feines a algú a dit o... alguna cosa...? Això
és el que està dient vostè? Es dóna a algú alguna cosa sense
passar els concursos que toca? Això és el que està dient?,
perquè jo vull defensar la gent de l’IBAVI, la gent que fa
feina,...

(Alguns aplaudiments)

... vull defensar la gent de la meva conselleria, vull defensar els
funcionaris d’aquest govern!

Vostè no pot venir aquí i dir que aquí hi ha pràctiques de...
de no sé què, no es pot, no es pot dir i si no, el que ha de fer és
escriure-ho en un paper, anar a Fiscalia i denuncia-ho perquè
aquí en aquesta tribuna això queda registrat i no estaria bé que
no quedàs aclarit.

Per tant, jo no pens..., que ens han donat premis?,
efectivament i n’estam molt orgullosos, perquè es fan
concursos oberts, amb arquitectes joves, molt creatius que han
fet projectes fantàstics, que han rebut felicitacions per part
d’alguns col·legis professionals, i això vostè ve aquí i m’ho
critica com a una part de la política d’habitatge?, com.... La
crítica del Partit Popular és aquesta? Em pareix que això no
és...

Per tant, jo li he fet un discurs la primera vegada, que diu
que me l’havien preparat els meus tècnics, miri, sap què m’han
preparat els meus tècnics?, preu del mercat d’habitatge,
pàrkings IBAVI, sancions de grans tenidors, Son Busquets,
construcció d’HPO, ocupació irregular... D’això vostè no me
n’ha parlat. Vostè ha vengut a fer el seu discurs de caràcter
fiscal i jo ho tenc preparat, però jo li ho he llegit, jo... no sé,
potser he llegit alguna cosa, però no ho crec. 

Jo per fer un debat sobre habitatge amb el Partit Popular, la
veritat és que... en fi, tampoc no importa mirar molts de papers.

Sí li diré una cosa: en relació amb Son Busquets...
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(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

...ho tenim, tenim el compromís que aquests terrenys seguiran
sent públics, tenim el compromís juntament amb l’Ajuntament
de Palma i el ministeri, l’Ajuntament de Palma és veritat que ha
de fer un pla especial, però seguim creient amb aquest projecte
i no hi renunciam de cap de les maneres per molt que vostès hi
posen ombres de dubte i en relació amb Ca N’Escandell, idò,
també estam feina juntament amb el ministeri, l’Ajuntament de
Vila i el Govern balear per fer possible aquest pla especial que
ha de donar possibilitats a desenvolupar aquests habitatges
públics a Ca N’Escandell, que serà la promoció d’habitatge
més important que es farà a Eivissa i algun dia ho veurem, no
dic que sigui demà o demà passat, però algun dia ho veurem
perquè aquest govern creu en aquesta política, hi fa feina, està
decidit a fer-ho i no ho deim només perquè sí, sinó que ho
farem.

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies a tothom.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Ara suspendrem deu minuts el
plenari per orejar la sala.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, reprenem el plenari.

III. Moció RGE núm. 4926/21, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a regulació i normativa que
afecten els animals que viuen a l’entorn humà, derivada del
debat de la Interpel·lació RGE núm. 7686/19.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que consisteix en el
debat i votació de la Moció RGE núm. 4926/21, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a regulació i normativa que
afecten els animals que viuen a l’entorn humà, derivada del
debat de la Interpel·lació RGE núm. 7686/19.

Començam el debat amb la intervenció del Grup
Parlamentari Popular i té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Gràcies, Sr. President, bon dia, diputats i diputades.
Aquesta és la moció derivada de la interpel·lació que vaig fer
fa dues setmanes.

Esta moción -voy a hablar en castellano porque la tengo
preparada en castellano- deriva de la interpelación, como he
dicho, del pasado 11 de mayo, en ella expuse lo más
brevemente posible la actualidad legislativa en relación con los
animales que viven en el entorno humano; tal como expuse, la
actual ley en vigor es la 1/1992, de 8 de abril, y que fue
modificada por el Decreto 56/1994, es decir, una ley que,
después de 27 años, ha quedado desfasada y que hay que
modificar.

Como ya les dije, es muy necesario trabajar una normativa
de consenso, una parte importante de este cambio será la de
dotar de eficacia jurídica a las obligaciones. Está claro que la
sociedad actual ha cambiado mucho, así como son cada vez
más diversos los animales de compañía que nos acompañan, es
por ello que debe modificarse esta ley y adaptarse a las nuevas
sensibilidades de hoy en día. Como siempre, el principal
objetivo será el de acabar con el maltrato, las posibles
mutilaciones estéticas, el sacrificio o matanza de animales sin
garantías, o el que algunos animales están permanentemente
atados o encadenados. Debemos implicarnos al máximo para
mejorar el bienestar de los animales que viven en el entorno
humano, son muchas ya las comunidades autónomas que
adaptado su normativa en estos dos últimos años, muestra de
que cada vez es mayor la sensibilidad hacia los animales de
compañía.

Deben dejar de ser un mero objeto de decoración, son parte
de nuestras familias y como tales hay que protegerlos y
cuidarlos. El otro día ya expuse la gran problemática que existe
en torno a ellos en muchas ocasiones y, sobre todo, si hablamos
de animales que viven en nuestro entorno urbano, pero no
dentro de nuestras casas, como pueden ser las colonias de gatos
y de todo tipo de especies, como dije el otro día, tenemos las
palomas y tenemos otras especies que están en nuestro entorno.

Es verdad que la mayoría de veces la competencia de estos
animales que están sueltos, como los últimos ataques a ovejas
por perros, que ya comenté la semana pasada, que en un mes
solo hubo 20 ataques en Ibiza; o de las diferentes colonias,
recae en los ayuntamientos, y que no todos tienen los medios ni
los indicadores normativos suficientes para poder actuar
correctamente en su control.

Recordemos que no solo pueden afectar a la salud de los
animales, sino al resto de animales de su entorno y de las
personas. Es por ello que es más necesario que nunca trabajar
en esta nueva normativa de consenso, como ya dije en mi
anterior intervención el otro día, en nuestro país ya ha sido
admitida a trámite, el pasado 20 de abril, la proposición no de
ley de modificación del Código Civil, la Ley hipotecaria y la
Ley de enjuiciamiento civil sobre el régimen jurídico de los
animales, que nos conlleva una nueva realidad con nuestro
entorno de animales de compañía, que esperamos que sea
pronto una realidad.

Por este camino de consenso es por el que debemos seguir
trabajando, ya en mi interpelación manifesté muchos de los
fallos que nos encontramos tanto en esta ley como en el
fracasado proyecto de decreto de identificación de los animales
que viven en el entorno humano, y que desde abril de 2018 se
encuentra en un cajón.

Así pues, voy un poco a describir los puntos de la moción.
El primer punto, que es el más urgente e importante de esta
moción, se trata de modificar ya la obsoleta Ley 1/1992, de
protección de los animales que viven en el entorno humano, y
adaptarla a las sensibilidades y necesidades actuales, siempre
desde el respeto y la defensa de ellos mismos.

En el punto 2, y como no puede ser de otra manera, pido la
retirada, se pide la retirada o archivo del proyecto de decreto de
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identificación de los animales que viven en el entorno humano,
por sus muchos errores.

En el punto 3, planteamos la necesidad de crear un consejo
asesor de bienestar y protección de los animales, formado por
personal especializado de las administraciones u otros órganos,
como puede el Colegio de Veterinarios de Baleares, u
organizaciones legales de protección y refugio de animales, ha
de funcionar como un órgano colegiado de participación,
consulta, información y asesoramiento; eso sí, consideramos,
y creemos que tiene que ser así, no debe suponer ningún coste
para la administración pública.

El punto 4 plantea uno de los problemas más conflictivo a
fecha de hoy, al ser las competencias propias de cada
ayuntamiento, no todos ellos tienen los medios para poder
llevar a cabo el control de los animales que viven en el entorno
humano, por lo que creemos que desde los consejos insulares
se deberían buscar fórmulas de coordinación para establecer
unas directrices y normas comunes para todos igual,
sirviéndoles de soporte ante la actualidad y diversidad de
actuaciones diferentes entre cada administración.

Y el punto 5 es un poco el remate del punto 4, es decir,
sabemos que muchos ayuntamientos no cuentan con estos
medios económicos y técnicos para hacer un buen control de
estas colonias, con lo cual planteamos que los consejos
insulares destinen una pequeña partida para esos municipios
que lo requieran.

Es por ello que, desde el Partido Popular, les solicitamos el
apoyo de la cámara a esta moción cuyo objetivo no es otro que
avanzar en el bienestar de los animales que viven en nuestro
entorno humano.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix el Sr. President
en la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Marí. Corresponde ahora el turno de
intervención de los grupos parlamentarios que han presentado
conjuntamente las enmiendas, con RGE núm. 5131 i 5132/21.
Por parte del Grupo Parlamentario Unidas Podemos tiene la
palabra el Sr. López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. En primer lugar, me gustaría agradecer
a la diputada que ha traído este debate al parlamento, gracias a
su interpelación, soy de los que siempre he creído que la
política está para dar soluciones y certezas a los problemas de
la gente, sobre todo a los problemas reales que tienen que ver
con el día a día y a sus inquietudes. Cuando se habla, además,
de la gente, hay que comprenderlo como un conjunto de varias
realidades y sensibilidades, que, además, varía mucho con el
tiempo, ¿por qué lo comento? Pues, porque justamente hoy
estamos debatiendo una moción que tiene que ver con la Ley de

bienestar animal de Baleares, una ley que tiene casi 30 años. Y
creo que todos en esta cámara somos muy conscientes de lo
mucho que cambia el conjunto de una sociedad en 30 años, lo
que antes preocupaba o no era prioritario ahora sí lo es y las
cosas que antes podían ser normales o aceptables, pues ahora
igual ya no lo son, algo obvio.

Y es que, en mayor o menor medida, una gran parte de la
población de Baleares ahora se podría considerar más empática
y sensible hacia los animales que la rodean y que conviven con
ellos; que la sociedad, hace casi treinta años, igual no veía
normal lo que ahora sí que se ve, y claro, hace treinta años fue
cuando fue aprobada la ley, bueno, casi treinta año, que rige
actualmente el tema de los derechos de los animales en
Baleares.

Hoy en día, en general, nos preocupan más los animales que
nos rodean, de hecho incluso los queremos y los adoptamos
como un miembro más de la familia, pero no solo los animales
que nos rodean, hoy en día a la sociedad, si la comparamos con
la de hace treinta años, le preocupa mucho más el bienestar
animal en general, y que ningún animal tenga que padecer
algún sufrimiento innecesario. Por eso mismo, sí que creo muy
necesario este debate, que, como vuelvo a decir, queda muy
claro que treinta años después hace falta cambiar y adaptar esta
ley, ya que la sensibilidad y empatía que tiene la sociedad
actual no tiene nada que ver con la sociedad de hace treinta
años.

Por eso mismo, y bajo ese prisma, uno de los puntos
programáticos que se acordaron por parte de los tres partidos
que formamos el gobierno de coalición fue el de abordar una
nueva ley de bienestar animal, que, como bien sabéis, porque,
además, desde hace más o menos un mes se publicó en prensa
o incluso en el debate de la propia interpelación que precede a
esta moción, lo comentó la consellera, desde los grupos que
damos apoyo al Gobierno ya estamos trabajando desde hace un
tiempo en la redacción de un borrador de proyecto de ley de
una nueva ley de bienestar animal.

Además, sí que quiero aclarar que hemos acordado que sean
los grupos parlamentarios, dentro de los grupos que damos
apoyo al Gobierno, los que trabajen e impulsen desde el
Parlamento este proyecto de ley, de la nueva ley de bienestar
animal, para conseguir incluir el máximo consenso, no solo
desde los grupos parlamentarios, sino también con la sociedad
civil y, además, por un tema de realidad política, con realidad
política me refiero a que, actualmente, justo en plena pandemia,
como es normal el Gobierno en lo que está es centrado en
permitir que acabe bien la campaña de vacunación, controlar la
curva de contagios y sobre todo en reactivar la economía. Y al
fin y al cabo este parlamento es el órgano legislativo, somos
nosotros quienes tenemos que hacer leyes; entonces, nosotros
hemos visto muy sensato al negociar que seamos desde los
grupos del parlamento los que demos el impulso a esta ley, los
que la trabajemos desde un principio, los que hablemos entre
los distintos grupos para conseguir ese consenso de una ley que
tiene que ser sí o sí aprobada por consenso, en lugar de que
nazca desde el Govern, que es lo que propone, por ejemplo, el
punto 1 de la moción, por eso hemos hecho la enmienda que
hemos hecho, que es que sea el Parlamento el que manifieste la
necesidad de ese cambio de ley, lleva más de treinta años y ha
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quedado más que obsoleta, pero que sean los grupos los que
recojamos el trabajo, llevamos ya unos meses trabajando en
ello y, por supuesto, la línea de consenso va a ser la que
seguirá, y así se trabajará, y creo que es muy necesario.

Luego hay otro tema, que es el que tiene que ver con si se
incluye o no dentro de esa ley la creación de un consejo asesor
de bienestar y protección de los animales, con lo cual estamos
de acuerdo.

Al resto de puntos de la PNL, de la moción, perdonad,
como es normal, los vamos a votar a favor, el punto 1
dependerá. El Govern ya ha dicho que, bueno, porque lo hemos
acordado así, que será el Parlamento, o sea, los grupos
parlamentarios los que vayamos a hacer directamente el
borrador de ese proyecto de ley que se tramitará desde el
Parlamento y que nos permitirá hablar con la sociedad civil y
con el resto de grupos desde un inicio, para conseguir la ley
con máximo consenso. Si el punto, pues al final sigue siendo el
que és y no acepta la enmienda no podremos votar a favor,
porque es que ya se ha manifestado en este Parlamento que será
desde los grupos que se va a abordar, no desde el Govern
donde se va abordar. Con lo cual quiero dejarlo muy claro que,
en caso de que no se acepte, lamentablemente al punto 1
tendremos que votar que no, pero no porque no sea necesario
adaptar o realizar una nueva ley, que sí que lo es, sino porque
queremos que sea desde los grupos parlamentarios, o sea, desde
el órgano legislativo, desde donde se haga la ley, y no desde el
ejecutivo.

En este sentido, sí que quiero aclarar que es una ley que,
aunque cueste mucho, es verdad que cada uno tiene su punto de
vista, sí que es una ley que se puede llegar a encontrar consenso
en las diferentes formaciones políticas, porque, aunque el
bienestar animal tiene mucho que ver con la ideología de cada
uno, no tiene tanto que ver con los colores políticos en los que
esté cada uno, sino con la sensibilidad y la empatía que tenga
hacia los animales que les rodean, y en ese sentido yo sí que
soy bastante optimista, y creo que cuando abordemos desde el
Parlamento la ley conseguiremos un amplio consenso, no en
todo, pero sí en muchísimos de los puntos, para abordar una ley
que, como es normal, tiene que defender a nuestros animales de
todas las injusticias que ahora mismo pueden llegar a ocurrir o
que antaño se veían normales y no deberían serlo.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. López.

(Alguns aplaudiments)

Por parte del Grupo Parlamentario Socialista interviene la
Sra. Benlloch.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta, bon dia senyores i senyors
diputats. El Grup Parlamentari Socialista donarà suport a
aquesta moció, però per millorar el contingut s’han presentat
dues esmenes, conjuntament amb Unidas Podemos, al primer

i al tercer punt, les quals esper que puguin ser incorporades pel
grup proposant de la moció, i així també podrem votar a favor
de tots els punts, ja que determinen punts molt importants.

Perquè al primer punt es fa referència que sigui el
Parlament de les Illes Balears qui acordi l’elaboració i la
tramitació d’una llei de benestar animal; que modifiqui la Llei
1/1992, de 8 d’abril, de protecció dels animals que viuen a
l’entorn humà, modificada via Decret 56/1994, de 13 de maig.

I al tercer punt es demana que sigui també el Parlament de
les Illes Balears qui inclogui a la propera llei de benestar
animal la creació d’un consell assessor de benestar i protecció
dels animals.

La raó de la presentació d’aquestes esmenes és la voluntat
que sigui una llei de consens, aportacions si és possible de tots
els grups parlamentaris que formen part del Parlament balear,
la intenció és clara: que tots els grups puguin participar en
l’actualització de la normativa que regula el benestar animal i
que es pugui adaptar al moment actual de la nostra societat
balear, en relació amb els seus animals del seu entorn.

Els Acords de Bellver ja contemplen que es faci aquesta llei
durant aquesta legislatura, però han de ser els grups
parlamentaris els encarregats d’aquesta tasca, per això, doncs
estaríem molt contents si es poguessin incorporar aquestes
modificacions dels punts 1 i 3.

De la interpel·lació del dia 11 de maig voldria destacar uns
aspectes que es van comentar i que estam totalment d’acord. En
primer lloc, es feia molt necessari, com ha dit també
anteriorment el senyor d’Unidas Podemos, una actualització de
la legislació sobre benestar animal perquè a moltes comunitats
autònomes ja es regula o ja s’ha regulat aquest tipus
d’actualització de la seva normativa autonòmica, en adaptar-la
a l’actualitat.

Quant a la Unió Europea, volia dir un detall, l’evolució de
la normativa sobre aquest tema també ha evolucionat en el
temps, en el camí de considerar els animals com a éssers que
necessiten protecció, amb l’objectiu de millorar el seu benestar
i la seguretat. La prova són els convenis europeus que van tots
en aquest sentit; recordem que Espanya, com a país membre de
la Unió Europea, executa a tot el territori nacional la normativa
comunitària en matèria de benestar animal, essent competència
de les comunitats autònomes l’aplicació d’aquesta normativa a
cadascun dels seus territoris.

Però, en relació amb els animals de companyia no existeix
normativa comunitària de la Unió Europea que reguli el
benestar d’aquests animals. De manera similar a Espanya no
existeix un marc legislatiu comú i són les comunitats
autònomes i, en el seu cas, també els ajuntaments, els que han
abordat la regulació i implementació de les normes relatives al
benestar dels animals de companyia.

Per altra banda, la protecció, la defensa i la identificació
individual dels animals formen part dels objectius que ha
d’acomplir la nova normativa balear i tenir en compte la
situació actual i el tipus de societat que hi ha ara a les nostres
Illes, molt canviant des de fa trenta anys.
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La consciència social respecte dels animals canvia i no
només en relació amb els animals de companyia, sinó també
amb els destinats al consum humà, i cada vegada es fa més
patent que la societat valora i respecta molt més que abans els
animals, afortunadament.

La nova llei haurà de millorar tot el que regula l’adopció, la
custòdia, les colònies, els centres de venda i de cria, la salut
pública i la sanitat dels animals, entre d’altres aspectes,
evidentment, així com el benestar animal en el sentit més ample
de la seva paraula, dintre de les mesures del possible.

Quant a inspecció, també és molt important, s’haurà
d’actualitzar un cens d’animals i un control d’instal·lacions i de
centres d’acollia per assegurar les bones pràctiques del
moment. I no es pot oblidar en cap moment tampoc, per acabar,
com deia la Sra. Marí, acabar amb la mutilació per raons
estètiques, sancionar totalment el maltractament i l’abandó i
exigir les responsabilitats administratives o penals quan sigui
necessari si no s’acompleix la normativa.

Les mesures per reduir la taxa d’abandó i de recollida
podrien ser: establir un règim sancionador adequat; el control
de la cria i de la natalitat; la identificació animal i el seu
seguiment; el control dels canals de venda; facilitar
l’accessibilitat cap als animals abandonats; i seguir augmentant
la conscienciació de la població la qual, com he dit,
afortunadament, la societat canvia, evoluciona a acceptar el
benestar animal, tractar els animals bé; que es trobin en
condicions de vida acceptables.

Això evoluciona, no només aquí, sinó a tota Europa. Per
tant, desitgem entre tots que puguem aconseguir una nova llei
de benestar animal molt més actual i molt més d’acord amb els
temps que vivim.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Benlloch. Abrimos ahora el turno de
fijación de posiciones, por parte del Grupo Parlamentario
Ciudadanos tiene la palabra el Sr. Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Sobre la regulación de
normativa que afecta a los animales que viven en el entorno
humano debe señalarse lo delicado y lo difícil de la definición
de esta relación de convivencia entre humanos y animales, que
es por lo que muy probablemente el Sr. López nos decía que
esta ley costará, este planteamiento de regulación nos costará.
Porque la convivencia entre humanos y animales va desde el
mero compartir un espacio físico común al de devorarse unos
a otros, pasando por las más tiernas de las relaciones de
fidelidad y confianza que somos capaces de establecer.

Esta diversidad de las relaciones establecidas hace y hará
que la tarea de legislar y regular en este tema resulte compleja,
ambigua o difícil.

El liberalismo, como ustedes saben, y como buen hijo de la
Ilustración, es una forma de humanismo, dada su confianza en
la perfectibilidad del ser humano es, por tanto, un
humanitarismo. Y humanitarismo, en la más plena acepción de
la palabra, es precisamente lo que estamos hablando.

Desde Ciudadanos somos conscientes de todo esto, en
nuestro programa nacional figura la voluntad de promover una
ley de bienestar y protección animal, de hecho el diputado
Guillermo Díaz, el pasado día 18, la semana pasada, presentó
y debatió una moción en el Congreso de los Diputados
especialmente interesante en este sentido.

Los convenios europeos que nos ha citado y cuyo recuerdo
nos ha refrescado la Sra. Benlloch, nos obligan, además,
también en cuanto a esta regulación. Es desde esta perspectiva,
desde la que consideraremos, Sra. Marí, con toda atención la
atención, su propuesta. 

En su punto primero, que insta a modificar la Ley 1/1992,
a la que acusamos de obsoleta -recuerdo el 92, suena así,
especialmente obsoleto- se plantean ustedes las nuevas
sensibilidades que nos han recordado además los varios
ponentes de 30 años después dos cambios sociales, si
recordamos el 92 que era una fecha muy concreta, muy fácil de
recordar, ¿verdad?, realmente los cambios sociales han sido
muy notorios. Así que tendremos que atender a unas nuevas
sensibilidades y plantearnos la cuestión desde estas nuevas
sensibilidades. Así que usted insta a modificar esta Ley 1/1992,
con lo que estaremos perfectamente de acuerdo dentro, además,
de los parámetros que usted establece: una nueva normativa de
consenso. Nos ha gustado especialmente la frase. 

En cuanto a su punto 2, la retirada o archivo del Decreto de
3 de abril de 2018, tengamos en cuenta que este archivo al que
la Sra. Marí se refirió muy gráficamente -porque yo casi estoy
viendo el cajoncito donde está guardado, después de haberla
escuchado a ella, durante su interpelación la semana pasada-,
según la página de la CAIB, que debe ser el cajoncito exacto,
estricto, de iniciativas normativas en tramitación, se encuentra
en una situación en la que se están valorando las alegaciones.
Es del 3 de abril de 2018. Entonces sí que, es verdad que yo
tengo cajoncitos abiertos menos recientemente, personales,
pero vamos, empieza a sonar lejano. 

Desde luego, Sra. Marí, lo que hay que agradecer -digamos-
es que usted haya hecho sonar la campana, la alarma de aquí
pasa algo con respecto a este decreto y creemos que ha sido
bueno. 

En cuanto a su consejo asesor, la ley aprobada el 31 de
agosto de agosto de este año en Castilla-La Mancha -me cita
usted, además, que también en Canarias y tal- se plantea este
consejo asesor de bienestar y protección; en Castilla-La
Mancha la ley lo hace en los artículos 33 y siguientes -si a
alguien le interesa-, y este consejo asesor de bienestar y
protección de los animales nos interesa precisamente además
este planteamiento, a mí me gusta el cómo lo plantea usted,
como crearlo dentro de la conselleria como un órgano que
tampoco sugiera más gastos ni más problemas pero sí que
establecer dentro de la conselleria esa capacidad de debatir en
estos temas, que, claro, son muy difíciles por lo que
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hablábamos al principio, porque la diversidad de temas, de
casos concretos es decir el problema de las palomas en Palma,
el problema de los moixos de Manacor que, por cierto, esas
comunidades ferales, a mí si me lo hubieran dicho hubiera
jurado que era una cosa del Uruguay del siglo XVIII, como las
(...), pero vamos... me ha encantado conocerlo y a partir de
ahora lo incluiré en mi propio acerbo. 

La cuestión de los mataderos. Y el sacrificio de los
animales, que recordemos que nuestra voluntad actual es el
aturdimiento, pero que se confronta muy directamente con
problemas del... -perdón, me estoy pasando el tiempo- con
problemas de la matanza virtual y las creencias de
determinadas religiones, estos diversos problemas son muy
amplios y, bien, nos parece muy acertado de todas maneras los
puntos que usted nos pide y le anunciamos además que los
votaremos a favor. 

Gracias. Perdone, gracias, Sra. Vicepresidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Muchas gracias, Sr. Méndez. Por parte del Grupo
Parlamentario MÉS per Mallorca interviene el Sr. Ensenyat. 

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

Moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta. Molt bon dia a tots i a
totes, diputats i diputades. Jo els he de reconèixer que en
aquesta interpel·lació, fruit de la qual ve aquesta moció, un
servidor va passar molt de gust, eh?, i això no és sempre. I és
que moltes vegades un pot parlar de temes que li arriben més
o li arriben manco, i també moltes vegades que dins aquest
parlament es produeix una dinàmica que sembla més una jota
mallorquina que no una dinàmica parlamentària, quant que una
jota mallorquina -a diferència supòs de les eivissenques-
sempre la dona intenta deixar en ridícul a l’home, és a dir,
sempre hi ha com una lluita que sembla que es tracta de
desgastar, de ridiculitzar i sempre ens tiram els trastos pel cap.
En canvi, va ser una interpel·lació amb un diàleg assossegat,
obert, sortiren idees molt interessants, supòs que també el
tarannà de la consellera i el seu mateix i també el coneixement
del tema feren o varen ser una empenta important, però sense
cap dubte estam davant un repte importantíssim de seguir
avançant com a societat.

Jo no sé quin pensador va dir una vegada que una societat
avançada es distingeix per com tracta les persones més
vulnerables -és a dir, els col·lectius més vulnerables- i també
els animals. I jo crec que això és important. I és ver que de
l’any 92 a dia d’avui ha plogut molt però també és ver que hem
avançat molt. I també és ver que hem d’avançar encara molt,
molt més.

I s’han presentat unes esmenes que nosaltres haguéssim
pogut firmar, perquè hi estic totalment -totalment- d’acord, i
ara ho explicaré, perquè, i no ho vàrem fer, no ho vàrem firmar
per una qüestió de forma que el Sr. Pérez m’encalçava i no em
va trobar i a les dotze tancaven el registre, per una qüestió que
era purament pràctica però que sí que hi estam d’acord. 

Per què s’ha de tramitar des del Parlament? Home, sobretot
som els que tenim la responsabilitat legislativa i sobretot
perquè entenem que ha de ser una llei que hem d’escoltar molta
gent, molts de col·lectius, sobretot la gent, els col·lectius
proteccionistes, és a dir, d’associacions d’animalistes que fan
una feina silenciosa, acurada a molts de racons de les Illes
Balears, moltíssimes vegades sense recursos, sense cap tipus de
reconeixement i en contra de molts de factors, per deixadesa,
moltes vegades, de les institucions, per no entendre qüestions...

Vostè parlava, per exemple, que seria important que
especialment de cara als municipis petits hi hagi campanyes de
suport al control de colònies felines urbanes, estic totalment
d’acord, de fet a la passada legislatura que jo tenia aquesta
responsabilitat en vàrem impulsar tota una sèrie -diríem- d’ajuts
als ajuntaments per control de colònies felines, amb molt bons
resultats i crec que aquesta és la línia de feina que hem de tenir.

Per tant hem d’escoltar les associacions animalistes, hem
d’escoltar col·legis professionals, evidentment, de veterinaris
perquè en saben molt més que nosaltres, hem d’escoltar
institucions, consells insulars, ajuntaments, hi ha molts
d’ajuntaments, en el conjunt de les Illes Balears que han fet una
feina extraordinària i que tenen ordenances que realment són
punteres i que han estat molt arriscades, no?

I crec que en aquest sentit és important que aquesta feina
que haurem d’escoltar molts de col·lectius la facem des
d’aquesta mateixa institució precisament pel que els deia,
perquè tenim la responsabilitat legislativa i precisament perquè
crec que el Parlament, que és la cambra de representació de tots
els ciutadans i les ciutadanes, ha de ser permeable als nostres
ciutadans i ciutadanes i, molt especialment, als col·lectius a què
abans feia referència.

És a dir, no ha de ser un tècnic qui ha d’escoltar aquesta
gent, jo crec que hem de ser nosaltres qui els hem d’escoltar.
Entre d’altres coses, perquè vàrem anar a una campanya
electoral i hi vàrem anar amb unes promeses que ara són les
que hem de complir, tant els que tenim responsabilitat de
govern com els que tenim la responsabilitat de fer oposició al
govern. 

I a més en un tema que serà molt complex i que crec que
d’això en som tots conscients, però en aquest sentit crec que
hem de posar el llistó molt alt. Parlàvem abans que del que es
tracta és de seguir avançant de cap a un model que comporti
sacrifici zero, que comporti un control evidentment des d’una
perspectiva totalment responsable quant al que és control
d’espècies, etc., amb moltíssimes de coses que ben segur que
compartim amb vostè, la mateixa visió. 

Per tant jo li deman per favor que recapaciti aquesta esmena
que s’ha presentat, en tot cas, evidentment, amb la resta estam
totalment d’acord i si el vot es fa per separat hi votaríem a
favor. 

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Per part del Grup
Parlamentari VOX-Actua Balears té la paraula la Sra. Ribas. 

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Gracias, vicepresidenta. No sé si son ustedes conscientes de
que nos encontramos en unos momentos de grave emergencia,
tanto social como económica, una crisis sin precedentes, que
requiere que los poderes públicos estén centrados en lo que es
prioritario en este momento, que es el bienestar de los
españoles. 

Por tanto, no consideramos oportuno en estos momentos
revisar la normativa existente en materia de animales de
compañía, ustedes son plenamente conscientes de que los
asuntos que trata este Parlamento no son ilimitados, que
tenemos limitaciones de agenda parlamentaria que nos marca
la Mesa de este parlamento y que más nos valdría ocupar
nuestra actividad parlamentaria en atender y procurar
soluciones a los problemas de los españoles provocados por la
nefasta gestión de la pandemia, que ha llevado a cabo el
gobierno autonómico y el Gobierno de la nación. Los animales
de compañía, o los animales que viven en el entorno humano ya
tienen su regulación, como bien han citado muchos de ustedes,
y no parece oportuna ni necesaria su revisión en este momentos
críticos que vive nuestra sociedad.

Por otro lado no entendemos esa obsesión por seguir
engordando la administración pública. El Partido Popular
propone ahora crear un consejo asesor de bienestar y
protección de los animales. No lo entenderíamos si se plantease
como un nuevo gasto que tengan que sostener los
contribuyentes, pero tampoco lo apoyamos aunque
supuestamente no suponga ningún coste añadido para la
administración pública, como solicitan ustedes en su iniciativa,
y no la apoyamos precisamente porque si no supone ningún
gasto añadido, es porque se estarán destinando recursos que
ahora se destinan a otras cosas, para ocuparlas en este nuevo
organismo. Por tanto, sí que existe siempre un coste de
oportunidad en cualquier actuación que lleve a cabo una
administración pública.

En cuanto al decreto que regula la identificación de los
animales que viven en el entorno humano y que se encuentra en
fase de exposición pública, consideramos adecuado que los
animales estén identificados, también los que viven en el
entorno humano, exactamente igual todos ellos, exactamente
igual que los responsables de explotaciones ganaderas tienen la
obligación de identificar a todos sus animales. Creemos que es
algo positivo para la ordenación de la tenencia de animales y,
por tanto, tampoco compartimos la retirada de este decreto,
sino su tramitación, con nuestra reserva a apoyarlo o no, una
vez se apruebe y conozcamos el texto definitivo, en función de
si el gobierno autonómico atiende o no a la multitud de
alegaciones que ha recibido ese decreto.

Y en cuanto a la participación de los consejos insulares,
debo advertir que no es competencia de estas instituciones
insulares el control de las colonias de gatos, es competencia
municipal. Por tanto, no entendemos por qué deben participar

los consejos insulares en la gestión de estas colonias. Si se
pretende que los municipios reciban fondos para que los
municipios puedan llevar a cabo la gestión y el control de las
colonias, podríamos instar al Gobierno balear directamente a
que convenie con los municipios o transmita los fondos
necesarios, pero es innecesario establecer ese escalón
intermedio, inmiscuyendo a los consejos, cuando resulta que no
tienen competencias sobre este asunto.

Por otro lado tenemos las mancomunidades de municipios,
que son los organismos que pueden prestar servicios a aquellos
ayuntamientos que por sus dimensiones no pueden hacerse
cargo de determinadas actuaciones, por no disponer de los
recursos necesarios para ello. Precisamente es en las
mancomunidades donde deben apoyarse los municipios
pequeños para ofrecer los servicios públicos en el control y la
gestión de las colonias de gatos, cuando no puedan hacerse
cargo, por tratarse de municipios pequeños con falta de los
recursos necesarios para llevar a cabo esa tarea.

Además no sé si son ustedes conscientes de la oportunidad
que están otorgando a los socialistas, comunistas e
independentistas que sustentan a este gobierno autonómico,
para desviar la atención de los verdaderos problemas de los
ciudadanos, introduciendo en la agenda política este tipo de
cuestiones, que no son oportunas ni deberían ser prioritarias,
porque ya existe una ley y una normativa que protege a los
animales que viven en el entorno humano. De hecho, ya vemos
como rápidamente se suben al carro al que ustedes les han
invitado a subir y nos dicen en sus enmiendas que este
parlamento tramite y apruebe una nueva ley de bienestar
animal, que modifique la ley que ya hay y por supuesto, que se
incluya en esa futura ley un consejo asesor para el bienestar
animal. 

Y suma y sigue con la megaestructura administrativa que
pretenden hacer crecer hasta el infinito a costa del esfuerzo de
los contribuyentes, que a cambio ven como miles de personas
están desatendidas en sus necesidades más básicas, como son
poder trabajar, disponer de una vivienda, acceder a un
tratamiento médico sin tener que esperar meses para ello,
acceder a las ayudas públicas que les correspondan sin tener
que mendigar durante meses hasta que la administración les
reconozca sus derechos en el mejor de los casos, o poder
confiar en que las instituciones que cuidan a los menores que
lo necesitan, en vez de abandonarlos a su suerte, mientras caen
en manos de depredadores sexuales, les cuiden como toca.

Un parlamento que no mueve un dedo para revisar la
normativa que debería proteger a los menores tutelados, una
normativa que sí sabemos que no está funcionando, ahora
resulta que se va a dedicar a revisar la ley que protege a los
animales de compañía, lo que impedirá que este parlamento
pueda atender a otras necesidades que son imperiosas para los
ciudadanos de Baleares. 

Nosotros consideramos que no es conveniente impulsar en
estos momentos esta iniciativa y, por todo lo manifestado,
votaremos en contra.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Ribas. Por parte del Grupo Parlamentario El
Pi Proposta per les Illes Balears té la paraula la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Fa quinze
dies a la interpel·lació es va parlar de molts de temes en
referència al benestar dels animals, des de les diferències en la
legislació de les diferents comunitats autònomes que han
aprovat o modificat aquesta llei, fins al reconeixement dels
animals com éssers que senten i no com a coses que fins ara era
així com eren considerats.

Creim que després de 27 anys de l’aprovació de la Llei
1/1992, de 8 d’abril, de protecció dels animals que viuen en
l’entorn humà, és ben hora que es revisi i s’adapti a les realitats
actuals i a les necessitats i voluntats socials que es tenen
respecte dels animals. Es va parlar a la interpel·lació de
registres únics dels diferents tipus d’animals de companyia que
ens podem trobar, del sacrifici i maltractament, del control i
regulació, de la identificació de l’animal, de les colònies i
plagues i de la seva proliferació en entorns urbans, entre moltes
altres coses, debats que podrem tenir si es prepara aquesta
modificació de la llei i entre tots proposam millores i arribam
a consensos. Per això dir que des del nostre grup parlamentari
donarem suport a aquesta moció. 

En el punt 1 estam d’acord a modificar la llei, tant podria
ser a través d’un projecte de llei, com també així com està
plantejat com una proposició de llei, però com molt bé ha dit el
Sr. Ensenyat, hem d’escoltar molta gent, perquè hi ha moltes
entitats que hi estan implicades, hi ha molts de professionals
que també coneixen la realitat i des de la conselleria també hi
ha molts de professionals, perquè és allà on arriben les
problemàtiques i per això pensam que hauria de ser un projecte
de llei, perquè donaria més termini a l’hora de poder presentar
al·legacions. Amb el projecte de llei hi hauria un mes en què la
ciutadania, les diferents entitats podrien presentar al·legacions
i després hi hauria els quinze dies que faria, que només serien
aquests, si es presenta com a proposició de llei. Per tant,
nosaltres en principi, malgrat fos independent, pensam que és
millor que es presenti com a projecte de llei. 

En el punt 2, si debatem la llei i es reforma, també en
aquesta llei es pot regular aquesta identificació dins la nova llei.
Per tant, estam d’acord que ara no seria el moment de tramitar
el decret, sinó esperar que es pogués debatre dins la llei i, per
tant, també hi donarem suport.

En referència al punt 3, pensam que l’esmena és correcta,
perquè sigui la llei que reguli la creació del consell assessor de
benestar i protecció dels animals, del que pensam que pot ser
un bon grup d’ajuda a la conselleria competent. Com sabem,
totes les lleis són les que regulen els diferents consells o les
diferents entitats que es poden crear.

I respecte del punt 4, també li donarem suport, perquè hi
hagi una bona coordinació entre ajuntaments i altres
administracions per controlar les colònies de ferals i poder
modificar les directrius. És una manera de posar damunt la

taula també aquesta problemàtica que trobam a tots els
municipis. És cert que ja existeixen en tema de moixos i a
diferents municipis, ordenances i controls de colònies, com a
través de voluntariat poden donar aliment a aquests moixos per
tenir-los localitzats i després, a través de convenis amb
manescals, poder esterilitzar-los i, així, disminuir la quantitat
de moixos. Així i tot, estic totalment d’acord amb vostè, Sra.
Marí, que no només parlam de moixos i cans i que, per tant,
encara ens queda molta feina a fer.

I amb referència al punt 5, i ja per acabar, no puc estar més
d’acord, és cert que hi ha competències pròpies dels diferents
municipis, però també és necessari que el Govern o els consells
consignin partides per ajudar aquests municipis a fer front a
aquesta problemàtica que ens trobam diàriament.

Gràcies, presidenta.

(Algun aplaudiment)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Per part del Grup Parlamentari
Mixt té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Ara no sé si dir gràcies, Sra. Presidenta, o gràcies, Sr.
President, a ambdós i així qued bé amb tothom. Bon dia a
tothom una altra vegada.

La societat ha evolucionat a través dels segles i ha pres
consciència dels drets dels animals amb qui comparteix vida i
espai comú i bona mostra és la revisió de la legislació que es
produeix tant a nivell autonòmic com estatal. Per a MÉS per
Menorca aquesta preocupació per al benestar animal és una
bona notícia i també consideram necessari revisar la nostra
pròpia legislació.

Som dels que pensam que tractar bé els animals és una
excel·lent manera de generar aprenentatges bàsics de valors i
principis, com són la bondat, la compassió, la responsabilitat i
el respecte per la vida, en definitiva, aprendre a ser empàtics,
que tanta falta ens fa.

La moció que ens presenta la Sra. Marí, la qual sé que té
una especial sensibilitat cap al món animal, fa que la mirem
amb especial interès. Compartesc algunes de les qüestions que
va plantejar durant la interpel·lació i dels punts que ens
presenta en aquesta moció donarem el nostre suport als punts
2, 4 i 5è.

Donarem suport al segon punt, ja que tampoc no entenem
per què el projecte de decret fa tant de temps que du en
exposició pública, i aquest fet ens fa pensar que hi deu haver
divergències importants, així que també pensam que és millor
que es retiri.

El quart punt també el votarem a favor, tot i que aquesta
coordinació que reclama a Menorca ja es produeix, el consell
insular té una estreta relació a través de convenis de
col·laboració amb les protectores d’animals i del Servei Insular
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d’Acollida d’Animals. Entenem que, malgrat les competències
són municipals, la participació dels consells és fonamental, així
com també donar el valor que té a la feina que fan les
protectores d’animals.

El cinquè punt, torn a incidir que en el cas de Menorca ja es
destinen aportacions econòmiques, així que hem de donar
suport a aquest punt el qual ens dona a entendre que pot ser a
la resta d’illes no es produeix, cosa que he de reconèixer que
m’ha sorprès prou.

Pel que fa al primer punt, coincidim amb la necessitat del
consens en la futura modificació de la llei de protecció
d’animals i que s’ha d’acollir a la realitat i sensibilitat actuals,
i per açò pensam que és més adient l’esmena presentada,
perquè el consens l’hem d’aconseguir amb una proposició de
llei sorgida d’aquesta cambra i fruit del diàleg entre els
diferents grups parlamentaris i amb la màxima participació de
totes les entitats. Per tant, Sra. Marí, esper que la pugui
acceptar per trobar aquest primer consens.

Pel que fa al tercer punt, ens hi abstindrem, no veiem
malament la creació d’un organisme d’assessorament, però no
tenim clar si la fórmula ha de ser la que vostè proposa. Aquest
consell del qual parla queda recollit, per exemple, a la Llei de
benestar, protecció i defensa dels animals de Castella i La
Manxa, la qual ha generat un rebuig generalitzat d’altres grups
polítics i animalistes. Així que entendrà la nostra suspicàcia
davant la creació d’aquest organisme. Hi ha altres exemples
que ens agraden més, com és l’Oficina de Protecció dels
Animals, però pensam que aquest debat l’hem de tenir durant
la tramitació de la llei que sorgeixi d’aquesta cambra.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Ara correspon tornar donar la paraula al
grup proposant, té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc, donar les gràcies
als diputats que em donaran suport a la moció.

A la portaveu que ha parlat de VOX vull dir-li que no
entenc el seu discurs, es nota que no hi va ser durant la
interpel·lació, perquè si no, hagués entès més coses de les que
jo he dit aquí avui.

I crec que aquest parlament hi és per debatre qualsevol
tipus de temes i entre els quals, de tant en tant, hem de pensar
en els animals, que no passa res.

Siento decirles al Grupo de Podemos que de las dos
mociones que me han presentado solo les voy a admitir la
esmena al punto 3. Al principio de hablar con usted, Sr. López,
yo pensé que igual era buena idea admitirla para ir todos en un

mismo sentido, que lo más necesario era rehacer y volver a
tramitar una ley de protección de los animales que viven en
nuestro entorno doméstico, pensaba que no estaba mal ir de la
mano, creo que tendremos que ir de la mano igual porque se
tendrá que legislar aquí igualmente, en último caso, pero creo
que en este caso el punto 1 tiene que ser la conselleria, prefiero
ir sola en este caso.

Usted me ha dicho que lleva trabajando en el tema un mes,
más o menos, yo llevo desde al año 2019 en que presenté la
interpelación trabajando y consultando con todo el sector. Igual
lo que aquí pretenden ustedes es copiar la estatal, puede ser, no
lo sé.

Yo, de verdad, lo que les preguntaría a ustedes, señores
diputados, es decir, políticos, ¿creen que hay alguien en esta
cámara que sea capaz de elaborar una ley tan específica como
puede ser la ley de protección de animales que viven en nuestro
entorno urbano o doméstico, o como la quieran llamar? Yo, que
soy técnica antes que política, creo que no. Si hay algo que
tengo claro es que cuando presento cualquier moción o
propuesta son muchos años trabajando de técnica, antes del
Govern, y después también lo fui del consell insular y lo soy
del consell, lo primero que hago es consultar a todos los que
saben del tema, intento enterarme y tener conocimiento de lo
que estoy hablando; no hay nadie que tenga la verdad absoluta,
esto está claro, pero la consulta a personas o técnicos o letrados
creo que es el mejor camino para intentar plantear cosas.

No es mero postureo, de lo cual a veces ustedes son artistas
en hacerlo. Ustedes, lo que están intentando con su propuesta
es hacer que la conselleria, la cual tiene un déficit en personal
y medios que sigue siendo, a fecha de hoy, ...

(Remor de veus) 

... de vergüenza, por muchas mociones que se hayan aprobado,
se quite de encima este marrón.

Pues no, señores de Podemos y afines, no, la competencia
es clara y corresponde a la conselleria modificar y al Gobierno
modificar esta ley. Yo incluso les puedo proponer, que incluso
se puede llegar a hacer un contrato menor para que ayuden en
la creación de esta ley, o sea que..., pero es competencia de la
conselleria.

Después de hablar con muchos técnicos involucrados en los
posibles cambios que se llevan a cabo de esta ley, como ya les
he dicho, que está obsoleta y que no recoge las necesidades
actuales, ya (...), da la casualidad que están la mayoría de ellos
de acuerdo con el punto 1 que planteaba yo, les he enseñado el
suyo a bastantes y no están de acuerdo, creen que tienen que ser
más técnicos y especialistas los que elaboren la ley y después
la aprobaremos aquí, no hay ningún problema.

Y no se piensen que son afines a mi partido, ni muchísimo
menos, son técnicos especializados en la materia y que tendran
que convivir y trabajar con lo que aquí se decida. ¿Cuantas
veces yo, estando trabajando también como técnica, me he
planteado muchas veces, por qué los políticos no escuchan más
a los técnicos? Hace mucha falta, y se lo digo así de claro, eso
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es lo que he hecho yo, he hablado con los técnicos y los
especialistas para poder llevar a cabo esto.

Ninguno, y digo ninguno, me ha dicho que la opción suya
era la correcta. Yo le acepto la propuesta de la esmena del
punto 3, esa sí que se la acepto, porque, bueno, no me cambia,
no me modifica mucho el sentido de lo que estoy planteando.

Piensen de verdad quién tiene la capacidad de llevar a cabo
una ley de bienestar animal si no son los técnicos y letrados que
trabajan cada día con el tema, de allí su fracasado decreto de
identificación de animales que viven en nuestro entorno
urbano, también de allí la ya fracasada y obsoleta modificación
de la Ley 1/1992.

Sé que me votarán en contra y que luego, como suelen
hacer siempre, presentarán su propuesta para que se la vote el
equipo de gobierno, y a cambio de no perder la silla.

Ya les aviso de que se están equivocando, ya provocaron
dos errores, no lo vuelvan a hacer, es lo que les estoy pidiendo.
Ahora les pediría realmente que recapacitaran de lo que van a
votar y de la necesidad de reformar esta ley, ni ustedes ni yo
somos técnicos especialistas en la materia, es por ello que pido
a todos los grupos parlamentarios que aprueben esta moción,
para que no tengan que arrepentirse en un futuro próximo.

Muchas gracias. Eh..., acepto la votación por separado y
acepto la esmena al punto número 3.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Un cop finalitzat el debat, procedim a la votació, votació
separada.

En primer lloc, votació del punt número 1. Votam.

21 sí, 33 no i 1 abstenció.

Ara passam a votar el punt número 2. Votam.

52 sí, 3 no, cap abstenció.

Ara passam a votar el punt número 3, amb l’esmena 5132
incorporada. Votam.

49 sí, 3 no, 3 abstencions.

Ara passam a votar el punt número 4. Votam.

51 sí, 3 no, 1 abstenció.

I ara passam a votar el punt número 5. Votam.

51 sí, 3 no i 1 abstenció.

Passam al quart punt de l’ordre del dia que correspon a les
proposicions no de llei i,...

(Remor de veus)

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 4700/20,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a drets
dels funcionaris i treballadors de la comunitat autònoma de
les Illes Balears.

... en primer lloc, debatrem la Proposició no de llei RGE núm.
4700/20... -senyors diputats, un poc de silenci-, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a drets dels funcionaris i
treballadors de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Començam el debat amb la intervenció del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tots, senyors i senyores
diputats.

Bien, se trata de una proposición no de ley, en este caso
presentada el 6 de marzo del año pasado, y puede parecer que
es una cuestión que ha perdido actualidad, pero si cogemos el
Consejo de Gobierno de ayer y el BOIB de hoy, vemos que sí
que está de plena actualidad; por un lado, si cogemos el
Consejo de Gobierno de ayer y vemos las manifestaciones del
conseller portavoz, nos llama la atención de que anuncia un
acuerdo del Consejo de Gobierno en la nota de prensa, en la
que dice que, después de un amplio debate con los sindicatos,
han llegado a un acuerdo, o se ha llegado a la conclusión de un
acuerdo en materia salarial, y después de haberlo tratado en la
Mesa General de Función Pública, se ha llegado a ese acuerdo.

Luego, uno, cuando coge la nota de prensa, por ejemplo del
STEI, y dice que no hay ningún tipo de acuerdo, que
absolutamente todos los sindicatos, absolutamente todos, están
en contra. Estamos en un tema de actualidad en el que podemos
ver una forma de actuar, de vender las noticias por parte del
Govern, del portavoz del Govern, en este caso, el Sr.
Negueruela, que acusaba a los diputados de no leer, y yo le
invitaría a leer, a leer lo que dicen los sindicatos, y se dará
cuenta de sus reivindicaciones y a no decir en rueda de prensa
cosas totalmente al revés de la realidad, y eso es lo que pasa.

Luego, vemos el BOIB, también está plenamente de
actualidad, porque vemos el BOIB de hoy y sale el acuerdo del
Consejo de Gobierno a efectos simplemente de llamar la
atención; hay dos cosas que yo creo que a cualquier persona
que lea el BOIB de hoy le puede llamar la atención, que ya se
producían en la ley de presupuestos: una que el BOIB de hoy
pues acuerda la subida salarial del 0,9%, solamente en algunos
aspectos salariales a los funcionarios y trabajadores públicos de
la comunidad autónoma, e insta, un decreto del Govern,
firmado por la Sra. Consellera, insta al Parlamento -le
agradezco que inste al Parlamento, Sra. Consellera, pero hay
división de poderes-, insta al Parlamento a hacer lo mismo, e
insta a la universidad a hacer lo mismo.

Yo creo que..., lo siento mucho, pero discrepo, a mí me
parece imposible que no se tenga en cuenta la separación de
poderes, que no se tenga en cuenta el principio de
autoregulación del Parlamento...

(Alguns aplaudiments)
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..., que no se tenga en cuenta el principio de autonomía
municipal..., de autonomía universitaria en este caso, y le digan
a la Universidad y al Parlamento en qué tienen que... cómo
tienen que autoorganizarse en materia salarial, cuando lo han
hecho los ayuntamientos, cuando lo han hecho los consejos
insulares, cuando lo ha hecho la Administración General del
Estado.

Discrepábamos en esto y en la ley de presupuestos, pero,
bueno, veo que en esto siguen insistiendo en esta cuestión.

Y decía que veíamos dos cuestiones importantes que son de
actualidad: una, la actualización salarial de los trabajadores
públicos del 2020, que es de lo que va la PNL, que se basaba
precisamente en la regulación de los presupuestos generales del
Estado, en que todas las administraciones han actualizado los
salarios de sus trabajadores y empleados públicos, pero el
Govern balear no, y lo hacen en base a que han tenido muchos
gastos en materia de... por la COVID, que han tenido
especiales... tienen que hacer frente a cuestiones sobrevenidas
y, evidentemente, en esto estamos de acuerdo, y comprendemos
que es complicado, que es difícil buscar los fondos públicos
para esto, pero es que todas las administraciones están en la
misma situación, lo están los ayuntamientos, ¿o no están los
ayuntamientos en una situación económica financiera
complicada? Lo están los consejos insulares, lo está la
Administración General del Estado y, en cambio, han
actualizado conforme a los presupuestos del Estado, han
actualizado la cantidad.

Recordarles que el IPC, según el INI, el IPC del año 19 fue
de un 2,1%, es decir, la actualización salarial del 2020 es una
actualización salarial para mantener el poder adquisitivo de los
trabajadores, no se trata de una subida salarial. El IPC del 19
fue un 2,1%, por tanto, entendemos justa, adecuada la
reivindicación de los empleados públicos y los trabajadores, y
entendemos que... aquí vienen cada martes y nos dicen, la Sra.
Presidenta: no hay ningún tipo de problema, 800 millones de
euros por parte del Estado; fondos europeos; la comunidad
autónoma está en buena situación económica; y, en cambio, a
la hora de aplicar lo que marca la Ley de presupuestos y
actualizar los salarios, pues no se cumple.

Y la otra petición es una petición también reiterada, desde
la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en
materia de carrera profesional de interinos, pues a partir del año
18 está clarísimo cuál es la jurisprudencia, se tiene que pagar
la carrera profesional de interinos y en esta comunidad
autónoma el Govern exige a los interinos pedir la ejecución de
sentencias para el pago de la carrera profesional de los
interinos; cuando, a partir del año 18, 22 de marzo del 18, está
bastante claro que es una obligación, en aplicación de la
normativa comunitaria, no estaba claro antes porque el Estatuto
Básico de la Función Pública, en un artículo expresamente,
ponía que quedaban excluídos los interinos de esta cuestión.

Por tanto, pedir al Govern que cumpla las sentencias, que
cumpla la obligación del pago de la carrera profesional de los
interinos. Son dos cosas bastante lógicas y razonables, lo
hemos tratado en otras ocasiones, lo hemos tratado en plenario
en mociones, lo hemos tratado en comisión, y espero que esta
vez pues sí que tenga el acuerdo pues, como mínimo,

mayoritario de la cámara, para que salga adelante nuestra
propuesta.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. En torn de fixació de posicions, pel
Grup Parlamentari Unides Podemos té la paraula la Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Tornam debatre una iniciativa que,
bàsicament, els mateixos punts ja han estat objecte de debat a
aquesta cambra i en comissió.

Abans d’aprofundir, crec que és necessari mencionar una
obvietat i és que en març de 2020 va arribar la pandèmia de la
COVID a les nostres illes i tot això ha suposat que el Govern
hagi hagut de fer esforços econòmics allà on no estava previst,
com per exemple l’augment de contractació de personal sanitari
i també de professorat, la disposició de paquets d’ajudes per als
sectors més afectats, ajudes directes autònoms i empresaris,
entre d’altres, i tot això succeïa mentre assistíem a la caiguda
d’aproximadament el 25% del nostre PIB, la major caiguda de
tot l’Estat espanyol i també en comparació amb la Unió
Europea.

Tot això ho vull comentar perquè el Govern de les Illes ha
hagut de prendre moltes decisions per fer front a la pandèmia
i fer front als seus efectes econòmics, socials i sanitaris,
decisions que algunes hauran estat més o manco encertades,
però preses pensant en el que era el millor per a les Illes o
almanco amb el convenciment que han estat mesures enfocades
a salvar vides i a protegir la salut de les persones. Tot això amb
les contínues crítiques destructives emeses per part d’una part
de l’oposició i que no fan comptes aturar i que no han volgut
sumar ni una sola vegada. 

Dit això, el Govern, conscient que hi havia unes
actualitzacions salarials a fer i dintre d’aquest context tan
complicat i delicat, va iniciar unes meses per tal de dialogar
amb els sindicats per arribar a un acord. Jo no sé molt bé què
haguéssim fet si vostès haguessin estat gestionant, Sr. Lafuente,
pot ser haguessin decidit pagar-ho alhora que haguessin
acomiadat milers de treballadors, com varen fer a la passada
crisi, o segurament no haguessin reforçat el personal sanitari ni
l’educatiu amb noves contractacions, com sí ha fet aquest
govern, perquè bàsicament són les polítiques que s’han dut a
terme, per exemple, a la Comunitat de Madrid on governen
vostès. 

Ahir vàrem veure, però, l’aprovació del 0,9% i el pagament
en vistes de gener de 2023 de pagar el 2%. Consideram que
aquestes negociacions no estan acabades i que també hi ha
altres temes a tractar, però trobam que són unes primeres passes
que valoram positivament i que continuarem fent un seguiment
per tal que abans que acabi la legislatura s’hagin vist aquests
increments salarials. 
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Per això mateix, li proposam la següent transacció que hem
preparat els diversos grups que donam suport al pacte que diu
el següent, la transacció la faríem al punt 1: “el Parlament de
les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a aplicar
l’increment tal com es va acordar al Consell de Govern de 24
de maig de 2021, així com a seguir amb la negociació
col·lectiva amb els sindicats”.

Nosaltres tenim la confiança que després de tots aquests
mesos terribles a poc a poc començarem a sortir cap endavant
amb la vacunació, que de cada cop va més aviat, i que prest
anirem recobrant una mica la normalitat i que a més els fulls de
ruta de les institucions tornaran a enfocar-se a donar
compliment a tots aquells acords que hagin pogut quedar sobre
la taula per mor de la COVID-19.

Pel que fa al segon punt d’aquesta iniciativa, com ja li vaig
dir en una altra ocasió, les sentències fermes respecte de la
carrera professional al personal interí ja s’abonen. Per tant, a
aquest punt nosaltres no li donaríem suport. 

Si més bé, esperam que pugui acceptar la transacció
formulada. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sans. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la
paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Señoras y señores diputados, el 9 de
marzo ya se presentó en esta cámara por el Grupo Popular una
moción relativa a función pública y los recortes a sus derechos
y ya nuestro grupo parlamentario hizo varias enmiendas a la
propuesta inicial para abordar de forma global el cumplimiento
de los acuerdos en cuanto a las retribuciones, en cuanto a la
consolidación de derechos de los trabajadores públicos de
nuestra comunidad autónoma, enmiendas relativas a la
congelación salarial, al retraso y retardo en las retribuciones
acordadas y en cuanto a la precariedad y temporalidad de
nuestros empleados públicos.

Una de nuestras enmiendas iba dirigida precisamente a que
se procediese al pago en el plazo máximo de un mes de todas
las horas extras pendientes de cobrar por el personal al servicio
de la CAIB junto con el personal sanitario así como la carrera
profesional a todo el colectivo de funcionarios y trabajadores
interinos al servicio de la CAIB, además del personal sanitario
conforme a la reciente jurisprudencia.

No podemos obviar que todo ello ocurre en un contexto de
pandemia donde los trabajadores públicos han hecho un mayor
esfuerzo para adaptarse a los medios de tramitación de gestión
de ayudas, prestaciones además de los profesionales sanitarios. 

Si bien esta proposición no de ley que debatimos hoy es de
marzo de 2020, como ha dicho el Sr. Lafuente,
lamentablemente es vigente a día de hoy por el incumplimiento
de los acuerdos anunciados por el Gobierno central respecto a

la subida de sueldo de los funcionarios del 2% prevista para
2020.

Es cierto que se ha avanzado, se ha avanzado, pero no es
suficiente. Creemos, como ha dicho el portavoz del Partido
Popular en esta proposición no de ley, que el BOIB que se ha
publicado hoy del acuerdo del Consell de Govern de ayer, 24
de mayo, es completamente insuficiente el aumento del 0,9%
a algunos funcionarios y empleados públicos. Es el Govern que
tiene las competencias para aplicar esta subida y ha reducido
los complementos autonómicos. No se puede presumir de estar
con la gente, tampoco presumir de diálogo social y de acuerdo,
de citar a las mesas sectoriales y luego incumplir lo acordado
en estas mesas sectoriales. 

Recordemos que, sin crear listas de mayores o mejores
méritos, los trabajadores públicos del ámbito sanitario y
sociosanitario, el personal docente, los servicios esenciales, los
gestores de las prestaciones han hecho un esfuerzo titánico
durante estos meses y ahora están como están, sin reconocerse
sus derechos adquiridos, su consolidación de derechos y sin
restablecerse las horas extras. Arrastran el incumplimiento de
la carrera profesional a los empleados públicos interinos, la no
retribución, el impago de estas horas extras, la pérdida de
nuestros trabajadores públicos contribuye a la desmotivación
y esto interfiere en los servicios públicos de calidad. 

El 27 de abril conocíamos la demanda al ib-salut de
enfermeras y fisioterapeutas por el impago de la carrera
profesional. 

El Govern no puede seguir mirando a otro lado y las
manifestaciones, las protestas se repiten por parte de los
sindicatos. Las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de
las Islas Baleares también se repiten en cuanto al
reconocimiento de derecho de la carrera profesional y los
avisos al Govern del incumplimiento de su pago y la
discriminación respecto a los empleados interinos. 

Pedimos que se continúe con las negociaciones colectivas
con los sindicatos y por supuesto que desde mi grupo
parlamentario somos conscientes de la situación presupuestaria
y económica de nuestra comunidad autónoma, sin embargo,
hemos solicitado reiteradamente al Govern, también a través de
enmiendas a los presupuestos generales de la comunidad
autónoma, un compromiso con las mesas de negociación de
sindicatos y trabajadores, un reconocimiento de estos derechos
y sobre todo un calendario de los pagos retrasados. Si ha de
reformular su gasto corriente nosotros propusimos una
auditoria integral para reorientar el gasto y el Govern debe
hacerla ya si no le cuadra el presupuesto para cumplir con este
compromiso de 2020 y 2021.

Por todo ello, apoyaremos la proposición no de ley del
Grupo Popular en sus dos puntos.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat.
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EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, diputats i diputades,
una altra vegada. Sr. Lafuente, tot i estar d’acord amb
moltíssimes de les coses que planteja en aquesta proposició no
de llei jo sí que li vull constatar un fet que amb aquesta
presentació d’aquesta PNL queda demostradíssim, que és que
vostès ho fan molt millor quan són a l’oposició que quan són al
Govern; perquè són com aquells capellans d’un temps, que
deien tu fes el que jo et dic però no facis el que jo faig. Ho dic
perquè tenen un cantet quan governen i un altre cantet quan són
a l’oposició. I si no, mirin la passada legislatura els doblers que
-des de totes les institucions de les Illes Balears, especialment
les governades per vostès- varen haver de pagar per sentències
que obligaven a haver de tornar a contractar tota una sèrie de
treballadors. Parlam de molts de doblers, eh?

I, clar, ara vostès em diran sí, però és que a l’any 2011
vostè no sap com vàrem trobar la caixa..., buida..., és a dir, sí,
dic buida igual que buida era la de la Generalitat Valenciana,
per exemple, que era allà on governaven vostès, perquè la
situació era una altra. 

Però també el que hem de recordar quan vostès ens
recorden que la caixa era buida, és que en aquell mateix
moment l’Estat regalava a la banca 65.000 milions d’euros, i
que el plantejament ha canviat substancialment, de
recapitalitzar la banca o pensar més en les persones i salvar
persones, que evidentment la reacció a una crisi econòmica o
la reacció a una altra, el model evidentment haurà estat
totalment..., hi ha hagut un abisme, entre una i l’altra.

I després parlava d’un tema d’oportunitat que és ver, que és
una PNL que fa molts de mesos que està presentada, no? I
vostè parlava més amb un tema d’oportunitat que jo vull
plantejar en dues qüestions. Es planteja en un moment on poc
després es decreta una emergència humanitària, eh?, sanitària,
que a més provoca una situació econòmica caòtica, com no
l’haguéssim imaginada mai. Per tant ara també és ver que hi ha
un tema d’oportunitat que per ventura no és el millor moment
per parlar de determinades qüestions quan, molt especialment
a fora, al carrer, hi ha gent que ho està passant molt, molt
malament. I que crec que de funcionaris cap ni un no ha deixat
de cobrar la seva nòmina a final de mes.

I això evidentment no comporta que el personal de la
comunitat autònoma i de la resta d’institucions, evidentment
quan parlam de seguretat laboral hem de fer una aposta
decidida des de les administracions públiques perquè som
nosaltres els que hem de donar llum i moltes vegades donam
fum, com passa per exemple amb els treballadors que estan
organitzats i que ho defensen una i una altra vegada, aquest
abús que feim de la temporalitat.

Jo, en tot cas..., vostè parlava d’oportunitat, hi ha una altra
qüestió també que afecta l’oportunitat que és que hi ha una
mesa constituïda. És a dir, s’està parlant de totes aquestes
qüestions. Encara no hi ha conclusions, per tant deixem fer
feina. Crec que un poc és en la línia de la proposta de l’esmena
que li feia la Sra. Sans i amb la qual cosa nosaltres hi estaríem
d’acord i com bé li deia en el principi tot i que en la majoria de
qüestions hi estam, d’acord, que entenem que la nostra gent ha

de fer feina i ha de fer feina amb unes condicions òptimes
perquè al cap i a la fi l’administració pública ha de ser
garantista i ha de donar llum com deia abans i no fum. 

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Ensenyat. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, té la paraula la Sra. Ribas. 

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Gracias, presidente. Por supuesto nuestro grupo está a favor
de esta iniciativa que no pretende más que hacer efectivos los
derechos que ya tienen reconocidos los trabajadores públicos.

Es curioso cómo este gobierno regional no cesa de maltratar
a los trabajadores públicos, les niega sus derechos, a algunos
hasta les baja el sueldo en contra de todo lo acordado, incumple
sistemáticamente las sentencias, y luego se llena la boca de
hablar de lo maravillosos que son los empleados públicos, de
lo buenos profesionales que son, de la gran labor que realizan.

Pero, a la hora de la verdad, no conozco mayores retrocesos
en derechos de los trabajadores públicos que los que han
sufrido cuando ha gobernado el socialismo, tanto en la nación
-con la bajada histórica de sueldos perpetrada por Zapatero y
que supuso una bajada de poder adquisitivo que jamás se ha
compensado- o con el gobierno autonómico de la Sra.
Armengol, que hace de trilero aprobando medidas de
incremento salarial, que anuncia a bombo y platillo, y que
luego no aplica. 

En cuanto a los funcionarios interinos y trabajadores
laborales de larga duración es obvio que deben tener derecho
al cobro de la carrera profesional. Así lo han reconocido
diversas sentencias como advierte la propia iniciativa que
estamos debatiendo y, por tanto, nuestro voto será también a
favor. 

Los funcionarios públicos no necesitan aplausos, ni
medallas de oro ni que les halaguen todo el día. Eso está muy
bien  -a nadie le amarga un dulce- pero cuando se están
conculcando sus derechos laborales, ese tipo de
sobreactuaciones y adulaciones se convierten en gestos
patéticos y mientras que los derechos de los funcionarios y del
personal laboral son pisoteados día sí y día también, resulta que
el número de cargos públicos y personal puesto a dedo no deja
de aumentar, hasta alcanzar la friolera de más de 200 cargos
públicos solo en el Gobierno balear, que nos cuestan a todos
los contribuyentes, 14 millones de euros cada año. 

Y, no contentos con eso y con destinar los impuestos de
todos los ciudadanos a pagar la nómina de los enchufados por
el gobierno, resulta que no paramos de engordar la
administración pública y los niveles administrativos con nuevas
empresas públicas, institutos, organismos, consejos asesores...
Todo eso estaría fenomenal si fuese gratis, pero ustedes saben
muy bien que no lo es. Hoy mismo se ha aprobado aquí crear
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un consejo asesor, esta vez para el bienestar animal, como si no
existiesen ya técnicos en la administración pública que puedan
dictaminar las condiciones necesarias para asegurar ese
bienestar animal. Pero es que de cualquier nuevo tema que
colocan ustedes en la agenda política se sacan ustedes de la
chistera un nuevo chiringuito que acaba derivando en dinero
público a salarios de enchufados, subvenciones, gastos en
instalaciones y más, y más sector público; mientras que los
funcionarios que deben sostener todo eso no son retribuídos
como les corresponde. 

Ustedes pretenden colgarse medallas, regar a su red
clientelar, colocar a sus amiguetes, a costa de los salarios y los
derechos laborales de los empleados públicos, lo cual es
indecente.

Si queremos dignificar la función pública, debemos
empezar por recortar todo aquel gasto inútil que no sea
necesario para atender a las necesidades reales de los
ciudadanos, eliminar las duplicidades y triplicidades; solo
entonces la Administración podrá destinar los recursos
necesarios para ello, mientras tanto, seguiremos vendiendo
humo, desarrollando programas y actuaciones ineficaces e
improductivas que no sirven para nada más que para vender
una política de titulares, que no tiene nada detrás y que seguirá
estando sostenida por los sufridos contribuyentes y por unos
trabajadores públicos que ven mermado su poder adquisitivo
año tras año para pagar los caprichos políticos de nuestros
dirigentes. 

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Ribas. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears té la paraula la Sra. Sureda. 

LA SRA. SUREDA I MARTÍ: 

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, seré molt
breu. Tots, tots els grups parlamentaris, tots els polítics ens
omplim la boca que s’han de complir les lleis, aquelles amb les
quals ens podem sentir més còmodes i aquelles que no, totes.

Per tant, la Llei de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de l’any 2020 establia que es determinaria per acord
de Consell de Govern la quantia de l’increment retributiu
d’acord amb l’autorització que hi hagués al Govern de l’Estat.
Al BOE del gener de 2020 s’aprovaren les mesures a aplicar en
les retribucions. I això vol dir complir i aplicar la mesura
aprovada del 2%. Si no es pot, que es faci un calendari i aquest
pagament es faci efectiu el més aviat possible. I per això hi ha
d’haver aquests acords amb els sindicats i aquests consensos
que s’haurien d’haver posat en marxa ja des del gener de l’any
passat.

I respecte de l’obligació del pagament de la carrera
professional a temporals i interins, hi ha sentències que
reconeixen el pagament d’aquesta carrera professional, per tant,
també s’hi han d’aplicar. Hem tornat veure un partit de tennis,
del que no fa el Partit Popular quan és al Govern i sí a
l’oposició, les mateixes paraules que es podrien aplicar al

Govern quan ha estat a l’oposició per argumentar aquest vot en
contra.

És cert que són moments complicats, però també és cert que
si s’arriba a uns compromisos s’han de complir. Nosaltres
donarem suport a aquesta iniciativa.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula la Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. No faré cap intervenció.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Carbonero.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Gràcies, president. Bon dia, diputats i diputades. Sr.
Lafuente, li diré que la coherència en política és un valor molt,
però que molt important, i vostès en aquest aspecte l’han
perduda totalment, l’han perduda. Són com una espècie de
camaleó damunt la branca de l’oposició, demanant just el
contrari que sempre han fet quan governen, li han dit altres
companyes nostres, vostès estan mimetitzats i estan camuflats
semblant allò que no són. No són defensors de l’administració
pública, ni són defensors dels treballadors i treballadores
d’aquesta administració pública, perquè ho han demostrat així
quan governaven.

Aquesta proposta, com bé deien, està presentada a principis
de març, quan encara no hi havia la pandèmia, encara no
n’havíem ni sentit a parlar, després va venir la COVID, va
venir la crisi econòmica, una crisi mai no vista, amb unes
dimensions mai no vistes i tot i la situació tan difícil que vivim,
tot i la situació econòmica tan mala de remuntar, vostès vénen
aquí i continuen demanant el mateix, exactament el mateix que
abans de la pandèmia, quan a més a més saben que hi ha un
compromís d’aquest govern de no retallar ni un euro els sous
dels funcionaris, no retallar ni un euro d’allò que cobraven
abans de la pandèmia; un compromís de no retallar i per tant,
aquest compromís s’ha complert. És a dir, s’ha incrementat el
2% del sou base i triennis amb una minoració de les
retribucions complementàries.

A més a més s’ha avançat en la recuperació d’aquest 2%,
amb un acord de govern que vostè mateix ha dit avui d’ahir,
que avança el cobrament, la recuperació dins el 2023 i es fa
extensiu a Universitat i Parlament, però és que vostè si ho
llegeix bé, vostè parlava d’independència del Parlament i del
Govern, però és que vostè si llegeix bé els pressuposts, veurà
que aquests conceptes van lligats als pressuposts. Per tant, així
es va acordar ahir a Consell de Govern.
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Què passa? Que vostès han fet les majors retallades, les
majors retallades de l’estat del benestar, però no només que
hagin eliminat pagues extraordinàries, se’n recorda no, el
2012? O hagin acomiadat a milers de treballadors interins, que
ja els han dit que ens van costar prou doblers públics, però és
que també han retallat els serveis essencials i copagaments,
etc., per què? Perquè vostès ho duen implícit dins la seva
ideologia i diguin-ho ja. Vostès no creuen en l’administració
pública, creuen que s’ha de dur a la mínima expressió, a reduir-
la al màxim i si cerca vostè ho veurà en diferents
manifestacions d’alts dirigents del seu partit. Rajoy el 2010
deia: “la administración gasta lo que no está en los escritos”...

(Remor de veus)

Rajoy, a la inauguració de la seu del PP de Màlaga el 25 de
maig de 2010, “lo primero que hay que hacer es adelgazar la
administración”.

(Remor de veus)

I açò són vostès, acceptin-ho, acceptin-ho ...

(Alguns aplaudiments)

I ara vénen aquí amb el vestit de grans defensors de
l’administració pública. Però just el contrari del que fan vostès,
aquest govern sí que recupera tots les retallades que vostès han
fet als treballadors i treballadores públics. Ho hem fet amb la
dotació de serveis, s’han dotat els serveis, s’han recuperat amb
més personal i amb el desenvolupament de la carrera
professional que s’abona en un 100% des del 2018,
precisament una carrera professional que es va intentar eliminar
amb un recurs de la Sra. Maria Salom, delegada del Govern
Rajoy, se’n recorda el 2018, no? I una carrera professional que
vostè també va acordar, just abans d’eleccions, el 2015, tot i
que era un moment de recuperació econòmica, no la va
pressupostar. Però és que, a més a més, ara ens demana que
paguem els interins, que està per sentència i s’ha de fer, però
ara sembla que surt com a defensor dels interins, quan vostè en
aquest acord no els mencionava per a res als interins, just el
contrari, feia referència explícita al punt número 3, que només
es faria amb el personal fix. Per tant, ara vostè es torna
mimetitzar i es torna posar aquest vestit de gran defensor, que
quan vostè governava no tenia en compte.

Bé, nosaltres creim que el Govern fa avanços en recuperar
els drets. Creim que les polítiques de protecció a famílies i
empreses ara és el que es necessita i es necessita també reforçar
les plantilles, tant d’educació com de sanitat, per què? Per
donar millor servei i poder sortir d’aquesta crisi i donar suport
a les persones i també tirar endavant situacions tan importants
i tan urgents com és la vacunació de les persones, que s’està
duent a terme a hores d’ara a tota la població amb una agilitat
impecable a més a més.

Per tant, nosaltres farem un vot negatiu a la seva proposta,
si accepten la proposta de transacció, li farem un vot favorable.
I bé, sempre ens quedarà el dubte de fins on haurien arribat les
retallades si vostès haguessin gestionat aquesta crisi. Val més
que quedi en un dubte i no en una realitat, Sr. Lafuente. Moltes
gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Carbonero. Ara té la paraula el grup
proposant, té la paraula el Sr. Lafuente.

(Se sent el timbre de crida per a votació)

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President. Gracias, señores y señores
diputados. Bien, en primer lugar la argumentación del PSOE es
la tradicional, la que le pone el manual del PSOE que dice que
la mejor defensa es cargar contra el adversario de los propios
errores que uno tiene, respondiendo con un ataque contra él y
si puedes negar las malas noticias, invéntate una nueva y así la
disfrazas, que es lo que han hecho exactamente.

(Alguns aplaudiments)

Ese manual estaría bien que estudiasen quién es el autor,
pero es el que utilizan desgraciadamente. Creo que ya es el
colmo de la demagogia decir que el acuerdo de la carrera
profesional del 2015 no hacía mención a los interinos. Claro
que no hacía mención a los interinos, yo les he citado las
sentencias en la moción, aprenda a leer que le dice su portavoz
y en la PNL verá que le hablo de la sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea de 22 de marzo del 18, que sienta
jurisprudencia y dice que los interinos sí que tienen que cobrar
la carrera profesional, cosa que el Estatuto Básico de función
pública vigente en el 2015 decía expresamente que no, pero la
jurisprudencia posterior europea dice que sí y lo dice el
Tribunal Supremo y usted sale aquí a hacer una demagogia,
pero lo malo es que lo hace a sabiendas, eso es lo malo, hace a
sabiendas, eso es lo malo, lo hace a sabiendas porque lo sabe
perfectamente.

(Alguns aplaudiments)

Eso es lo malo, ésta es la táctica del PSOE en estas cosas.
Digan las cosas correctamente porque usted lo sabía
perfectamente. Sale aquí pues simplemente para atacara al
Partido Popular a sabiendas sobre esta cuestión.

Mire, estamos de acuerdo con la propuesta que nos hacen
de propuesta de acuerdo si ponemos un plazo, porque yo
entiendo que la situación es difícil, el Partido Popular entiende
que la situación es difícil. Todas las otras administraciones, los
ayuntamientos, los consejos, todo el mundo ha cumplido la
actualización, no la subida salarial, la actualización que marca
el Boletín Oficial del Estado y que en el fondo es la
actualización IPC para evitar retrasos. Si ustedes nos ponen un
plazo de seis meses en la negociación nosotros, en prueba de
buena voluntad, se la aceptamos, pero si no ponemos plazo no
sirve de nada, es que si no ponemos plazo miren lo que les
dicen los sindicatos: rebuig unànime al acuerdo, rebuig
unànime. Tenemos que poner un plazo, si no ponemos plazo no
sirve absolutamente para nada, cuando en la nota de prensa del
Govern dice: “és fruit de les negociacions entre la comunitat
autònoma i la part social”, pero ¿cómo pueden salir diciendo
en una nota de prensa que este acuerdo, el de ayer, es fruto de
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la negociación cuando los sindicatos les dicen que hay un
rebuig unànime? Todo el mundo en contra de este acuerdo.
Mienten hasta en las notas de prensa, es que no tienen
absolutamente ningún respeto a los funcionarios públicos,
ningún respeto a la parte social. 

Luego dicen que viene aquí el Partido Popular a hacer una
política contradictoria. No, nosotros defendemos una buena
administración pública con unos funcionarios competentes,
profesionales, que haya concurso de traslado que hace cinco
años incumpliendo la ley que no lo hacen, que haya concurso
de traslados, lo dice la Ley de función pública. Ustedes hacen
libres designaciones cuando crean una conselleria. La Ley de
función pública les dice que tienen que hacer concurso de
traslado y les obliga cada dos años, y hace cinco que no hacen
concurso de traslado. 

(Alguns aplaudiments)

Una autentica vergüenza, un insulto a los funcionarios y a
los trabajadores. Y vienen aquí y se atreven a decir que no, que
el Partido Popular no cree en lo público. Sí que creemos en lo
público, creemos en lo público eficaz, en lo público que
funciona, en lo público que respeta la ley, en lo público que
respeta a los funcionarios y a los trabajadores, no en lo que los
pisotea e incumple la ley, que eso es lo que desgraciadamente
hacen ustedes.

(Alguns aplaudiments)

Estamos a favor de una buena administración pública y
estábamos a favor de una buena administración pública cuando
nosotros ... cuando gobernábamos teníamos 82 altos cargos.
Ustedes llegaron al Gobierno y...

(Remor de veus)

... sí, sí, y ustedes 213 cargos...

(Remor de veus)

... es decir, 213 cargos. Ahora han bajado...

(Petit aldarull i alguns aplaudiments)

... han bajado 9, Sra. Garrido, han bajado 9, no 15 como dijo
usted el otro día, porque ayer fui a la página y lo conté, han
bajado 9 en la última remodelación.

(Remor de veus)

Claro, dicen, no, es que no hay dinero, ¿no hay dinero para
pagar esas cosas? Sra. Garrido, para el túnel de Sóller, para
pagar los 31 millones del túnel de Sóller sí que hay dinero...

(Cridòria i alguns aplaudiments)

... para pagar los 142 millones de leyes urbanísticas mal hechas
a que los tribunales les han condenado, para esto sí que hay
dinero. Se trata de administrar correctamente...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... se trata de administrar correctamente. 

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor. Silenci, no entrin en debats.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Por tanto, señoras y señores diputados, yo les acepto la
transacción si ponemos una fecha, si ponemos una fecha para
que el Govern negocie con los agentes sociales en seis meses,
les acepto la transacción. La parte de la carrera profesional de
los interinos me dicen: no, es que ya pagamos lo que dicen las
sentencias. Que suban aquí y digan que ya pagan lo que dicen
las sentencias, ... yo lo que les digo es que paguen la carrera
profesional a los interinos que conforme a la jurisprudencia y
no les obliguen a ir a los tribunales a pedir ejecuciones de
sentencias porque está claro con la jurisprudencia cuál es el
criterio. Ustedes obligan a los funcionarios y a los trabajadores
públicos que tengan que ir a los tribunales a que pidan la
ejecución de sentencia, a que les pidan los salarios de demora
o les pidan los intereses de demora y si no van a los tribunales,
no les pagan. Ésa es la realidad. Negocien en la mesa, hagan un
calendario de pago, pero cumplan el criterio que la
jurisprudencia ya tiene asentado sin obligar a los funcionarios
a ir a la fuerza a los tribunales.

Señoras y señores del Govern, les pido que acepten nuestra
contrapropuesta de transacción, creo que es una buena
propuesta, creo que con eso cierto respeto de los trabajadores
y funcionarios públicos vamos a intentar ganar entre todos, sino
de lo contrario ustedes pierden el respeto a los funcionarios, a
los trabajadores y, lo que es peor, a los ciudadanos.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Un cop conclòs el debat, procedim...

(Remor de veus)

Un cop conclòs el debat procedim a la votació. En relació
amb el primer punt s’ha fet una transacció per part d’uns grups
parlamentaris i el Sr. Lafuente hi ha fet un afegit, llegiré com
quedaria la transacció, diu: “el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears a aplicar l’increment, tal
com es va acordar al Consell de Govern de dia 24 de maig de
2021, així com a seguir amb la negociació col·lectiva amb els
sindicats en un termini màxim de sis mesos”. Per tant, deman
si qualque grup parlamentari no està d’acord amb aquesta
transacció. 

LA SRA. SANS I REGIS.

Sí, Sr. President, ja abans li he intentar explicar al Sr.
Lafuente que s’han de tractar altres temes també a aquestes
meses de negociació i que, per tant, no podíem posar el termini
de sis mesos. Per tant, no acceptaríem la proposta...

(Remor de veus)
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EL SR. PRESIDENT:

Sra. Sans...

LA SRA. SANS I REGIS:

No ho acceptam.

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor. Intentam aclarir les coses per poder
votar. Sra. Sans, la pregunta és concreta, l’accepten o no
l’accepten?

LA SRA. SANS I REGIS:

No.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Per tant, com que ja hi ha un grup que no accepta
la transacció, procedim a la votació.

(Remor de veus)

Senyors diputats. Votam el primer punt. Votam.

25 sí, 28 no, 3 abstencions.

Votam el punt número 2. Votam.

25 sí, 28 no, 3 abstencions.

IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 1660/21,
presentada pels Grups Parlamentaris Unidas Podemos,
Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a mesures d’impuls
per a la ciència a les Illes Balears.

Finalment debatrem la Proposició no de llei RGE núm.
1660/21, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista
i MÉS per Mallorca, relativa a mesures d’impuls per a la
ciència a les Illes Balears.

(Remor de veus)

Senyors diputats, per favor. Començam amb les
intervencions dels grups parlamentaris que han presentat
conjuntament la iniciativa. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos los
diputados y diputadas. Esta intervención es una intervención
para caminar hacia adelante. Es inevitable recordar que la
situación económica en Baleares y en todo el Estado está muy
debilitada, pero alivia saber que el presente lo estamos
solucionando.

Lo que es urgente es aprender del pasado y dirigirnos con
responsabilidad y madurez hacia un futuro brillante sin demora.
Aún no está todo perdido y me dirijo a ustedes para decirles

que pensemos, que debatamos, que consensuemos cuál va a ser
el paso que vamos a dar de ahora en adelante, cómo vamos a
diversificar el modelo económico de Baleares para que una
situación ajena a nuestra voluntad no vuelva a dejar a miles de
personas contra las cuerdas.

¿Vamos a seguir poniendo energías en lo mismo de
siempre?, ¿vamos a hacer lo que hasta ahora hemos estado
haciendo?, si no es desde el Parlamento ¿desde dónde vamos
a consensuar un futuro mejor para Formentera, para Ibiza, para
Menorca o para Mallorca? Yo vengo aquí a proponer,
humildemente, que uno de los caminos sea impulsar la ciencia
y la investigación en las Islas Baleares.

Aupar a Baleares como una comunidad autónoma implicada
en la innovación, en el conocimiento y en el avance para
mejorar el mundo en la próxima década, que, créanme, va a ser
decisiva para la humanidad.

Potenciar el cuarto sector productivo, tenemos que hacerlo,
el de la ciencia, el de la información, la investigación, para
poner en marcha el refuerzo económico que necesitamos desde
ya.

Les recuerdo, señoras y señores diputados, estamos aquí al
frente de estas islas para encontrar soluciones, para proponer
soluciones, aquí les traigo una: los países con una economía
más fuerte destinan tres veces más que nosotros en
investigación, y no es casualidad, porque justamente esos
países son Suecia, Austria, Dinamarca, Alemania, Finlandia,
justamente países que están padeciendo una crisis económica
mucho más suave que la española, países que han visto su PIB
reducido a la mita de lo que lo ha visto el Estado español;
invertir, impulsar políticas públicas de mejora en investigación,
y en la ciencia también, también es proteger a nuestros
compatriotas.

Señoras y señores diputados, la falta de inversión en
investigación está lastrando la economía de este país y de esta
comunidad autónoma, tenemos que aferrarnos al futuro,
tenemos que conseguir la inversión del 2% del PIB. En esta
iniciativa también pedimos que en el desarrollo de la Estrategia
española de ciencia, tecnología e innovación 2021-2027 se
incluyan mejoras para contratar personal, para aumentar el
sueldo a investigadores e investigadoras; se está pagando una
miseria a gente que podría desarrollar la cura contra el cáncer
y, en muchas ocasiones, no encuentra trabajo ni en esta
comunidad autónoma ni tampoco en este país.

En tiempo de incertidumbres como este, máxima
importancia a quienes nos dan todas las respuestas. Quiero, y
así lo solicitamos también aquí, que se tenga en cuenta que en
la financiación y en la planificación de esta estrategia las
comunidades que dependan casi en exclusiva del sector
turístico, que la pandemia por lo tanto ha golpeado con más
crudeza. Del potencial de nuestra comunidad autónoma, como
ocurre con el potencial del mar, solo hay un 5% conocido,
tenemos mucho que aportar desde las Islas Baleares, somos los
pulmones azules de este país.

Aquí también pedimos que se busque la manera de atraer el
talento y que se quede, principalmente con un estatuto de
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investigadores e investigadoras donde se honre su trabajo y el
sueldo, que Baleares sea, a partir de aquí, la cuna del talento
investigador es cuestión de voluntad política.

Pedimos que la dotación del IRI también sea ejemplar, que
sirva esta investigación, esta intervención se la dedico a Sara
Purca, a Silvia Alice, a Sharon Switzer, a Eugenie Clark,
Ángeles Albariño, a Lola Higueras, a Pilar Luna, a todas ellas
a pesar de los techos de cristal, a pesar de los suelos pegajosos,
a pesar de cobrar mucho menos que sus compañeros
investigadores, son importantes mujeres científicas, ingenieras,
geólogas, biólogas, meteorólogas, arqueólogas, subacuáticas,
son grandes e inmortales nombres en la ciencia de la
humanidad. Yo nunca supe de ellas durante mi etapa escolar y
ustedes tampoco, y eso es muy injusto, las niñas tienen que
saber que hubo mujeres y que hay mujeres valientes que están
decididas a cambiar el mundo, e hicieron historia como lo
podrían hacer ellas, son las hijas, las hermanas, son las nietas
de Baleares, démosles la oportunidad para que puedan saber,
para que sepan, encuentren en otras mujeres admiración y
ejemplo y que puedan construir también cohetes espaciales o
salvar el planeta encontrando la cura de mares y océanos.

Aquí vengo, y ya termino, sin ninguna ideología, vengo con
el corazón puesto en garantizar futuro techo y comida a miles
de personas en los momentos más oscuros es cuando aparece
un punto de apoyo con el que podemos salir adelante, les
propongo uno: la ciencia y la investigación podrían ser uno de
esos caminos.

Les ruego, diputados, diputadas, que voten a favor.

Gracias, presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula el Sr. Mascaró.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Gràcies, president, diputades, diputats. Com bé ha descrit
la diputada que m’ha precedit, presentam avui una PNL amb
vuit punts per a aprovació, d’impuls a la ciència i per seguir
impulsant i millorant les polítiques de recerca en aquesta
comunitat i també a l’Estat. Aquest any de crisi pandèmica han
estat molts els ensenyaments que hem tengut, ha quedat palesa
la incertesa que tots podem patir una malaltia com la COVID-
19 i que, pel seu caràcter contagiós, hem hagut de reduir el
nostre contacte social.

També hem après que hi ha diferents maneres d’afrontar
una crisi, hem après, per exemple, també que hi ha uns serveis
públics que quan són forts són el millor antídot contra les
desigualtats; que invertir en sanitat pública és invertir en la
salut dels nostres ciutadans, però si una cosa també hem après
és que la ciència és clau perquè tota la resta millori, avanci i ho
faci a bon pas.

Avui l’exemple més clar i a ulls de tots el tenim en la
vacunació, gràcies a la ciència hem pogut tenir unes vacunes
eficients en un temps rècord, que ens protegeixen contra la
COVID-19, ens permeten tenir un millor benestar personal i
social i que també acceleren la recuperació econòmica.

A les Illes Balears la situació de manca d’inversió en
ciència es reverteix en aquests darrers anys, som la comunitat
autònoma que més ha crescut en personal dedicat a la recerca
des de l’època precrisi, i la segona que més ha crescut en
despesa de recerca i desenvolupament a l’Estat. El 2015 hi
havia 1.346 investigadors i, en canvi, en el 2019 la xifra ha
augmentat un 46% i ha arribat a 1.965 investigadors i
investigadores.

Igualment, som la comunitat que més ha crescut en
ocupació de recerca i desenvolupament en un 52%. La
participació empresarial ha passat de representar un 14% en el
2014 a un 35,5% el 2019, sobre la despesa total d’R+D.

Igualment, el conseller ja va avançar que els fons europeus
Next Generation han de posicionar les Illes com a una
referència en diferents camps científics, tant de transició verda
i de transformació també digital. Com també ho ha de fer la llei
de la ciència, que ha d’arribar aquest any al Parlament i ha
d’incrementar la inversió en R+D+I, fins arribar al 2% del
pressupost autonòmic de cara a l’any 2030.

Amb aquesta proposició no de llei que presentam avui
volem donar una passa més en aquests sentits que dèiem, instar
a augmentar la inversió a l’Estat, possibilitar la participació de
representants de tots els territoris del país en el
desenvolupament de l’Estratègia espanyola de ciència,
tecnologia i innovació 2021-2027 o agilitar les Illes Balears
amb un sistema de concursos públics.

I després també pens que hem de destacar dues accions que
crec que són claus, les dues incloses en el Pacte de reactivació
econòmica i social: una de present, per enfortir el teixit i
diversificar l’economia, en enfortir l’atracció i retenció de
talent, i l’elaboració d’un estatut del personal de recerca. I un
altra de futur, totalment indispensable, de manera transversal i
com no pot ser d’una altra manera, mirant el futur amb les
dones, avui, segons la UNESCO, a tot el món només un 35%
de l’alumnat femení es troba matriculat a carreres vinculades a
la ciència i a la tecnologia, només un 3% de les estudiants
d’educació superior opten per estudis TIC, només un 17% de
les feines del sector tecnològic estan ocupades per dones a la
Unió Europea, a Espanya i a la formació professional de les
disciplines STEAM, en particular, per exemple, informàtica i
comunicacions, només un 11,4% són dones. Podríem aportar
moltes més dades com aquestes, tant europees com espanyoles,
però és evident que som davant d’una escletxa de gènere que
apunta a diferents motius socials i que acaben revertint en les
sortides laborals presents i de futur de les dones.

Per aquest motiu, instam a incrementar la promoció
educativa de referents femenins en els centres escolars, a través
de campanyes de conscienciació i d’activitats culturals, de
material educatiu amb perspectiva de gènere, a fi de deslligar
la ciència de la imatge de l’estereotip només masculí.
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La darrera memòria del CES, sobre economia, treball i
societat de les Illes Balears, apuntava que s’han de reconduir
els recursos de les activitats econòmiques cap al coneixement
com la millor via per créixer la qual garantirà un creixement
lligat al benestar present i de futur.

Per tant, amb aquesta PNL volem agafar aquest camí per a
la nostra comunitat, cercar formes per incorporar la innovació,
la investigació i la transferència de coneixement i fer-ho també,
com no, de la mà de les nostres dones.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mascaró. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula la Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Des de MÉS per Mallorca reclamam
que la ciència sigui tractada com a una qüestió de país, perquè
en depèn el benestar social, el desenvolupament de les societats
modernes i el futur sostenible de les nostres illes. És fonamental
establir polítiques públiques que protegeixin la investigació
com a activitat generadora de coneixement, el desenvolupament
tecnològic derivat de la recerca i la innovació també, que
genera valor afegit, i que enriqueix el teixit econòmic i la
diversificació.

Defensam que ja és hora de la nova llei de la ciència, la
tecnologia i la innovació de les Illes Balears, que esperam, Sr.
Conseller, que sigui aprovada aquí d’aquí a uns mesos com a
una eina bàsica per impulsar la recerca, el desenvolupament, la
innovació, passats més de vint anys de la darrera llei de la
ciència, i que, davant aquests canvis substancials que s’han
produït després d’aquestes dècades, evidentment necessitam
afrontar-los.

I a més, la insularitat confereix unes particularitats a l’hora
de definir les estratègies científiques o tecnològiques i
d’innovació, i des de MÉS per Mallorca molt abans de la
pandèmia, que ens ha fregat pels morros aquesta situació,
reclamàvem ja encarar aquests reptes plantejats per les Illes
Balears per als propers anys, i fan imprescindible una nova
gestió del sistema de ciència, tecnologia i innovació que, a més,
faci visible i reconeguda la tasca de la comunitat científica de
les Illes Balears. Aquesta tasca ha començat, fa més de sis anys
que la tenim engrescada, però l’hem de continuar i encara
l’hem d’impulsar molt més cap endavant.

Els principis de sostenibilitat ambiental, la reducció de les
escletxes socials, la viabilitat econòmica de l’Estratègia de
ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears o la igualtat
de gènere, l’eliminació de la precarietat laboral, una
característica de la carrera investigadora actualment, han de
presidir les polítiques científiques. El Pla de ciència i
tecnologia de les Illes Balears i les estratègies estatals, també
hi ha una nova llei estatal en tràmit, principalment, i també
aquesta Estratègia espanyola de ciència, tecnologia i innovació

del 2021 fins al 2027 han d’anar amb l’objectiu de generar una
economia intel·ligent, sostenible i integradora.

Per tant, les Illes Balears disposen proporcionalment d’un
nombre reduït d’investigadors i aquest és un factor que limita
el nostre desenvolupament científic i innovador del nostre
territori, per tant, nosaltres creiem que la creació de la
Fundació i l’Institut de la Recerca serà un element essencial per
a aquesta potenciació i contractació de personal de prestigi
reconegut a l’àmbit científic i tecnològic i contribuirà a
l’excel·lència en la recerca dels agents d’execució que formen
part d’aquest ecosistema.

Però també són importants les mesures que tenen com a
objecte el foment de l’activitat científica i tecnològica, amb
especial atenció als instruments que facilitin la inversió privada
en el desenvolupament de l’activitat, perquè no només fa falta
inversió pública, també fa falta inversió privada si volem
arribar a potenciar realment aquest teixit productiu basat en el
coneixement, n’hem de ser conscients.

La palanca pública és molt important, però aquesta palanca
pública ha d’anar acompanya de la palanca privada i és
necessari fer feina en això. I tot això també, com he dit, lligat
tot entre la inversió pública i la inversió privada, això és el que
ens demostren tots els països que tenen una economia basada
en coneixement forta, no només es basa... evidentment la
inversió pública és molt important, i nosaltres no la podem
oblidar, nosaltres som grans defensors de la inversió pública en
matèria de coneixement, però ha de ser una palanca també per
a la inversió privada.

En conclusió, avui hem proposat aquesta proposició no de
llei i jo crec que té punts bàsics que són els que marquen en
aquest moment aquest sistema científic i tecnològic que s’ha de
resoldre i que s’ha d’encarar amb valentia i amb decisió. En el
punt 2 parlam de perspectiva de gènere, i jo crec que els que
m’han avançat ja ho han dit, la perspectiva de gènere és
imprescindible en aquest món, hi ha moltes dones que han estat
invisibilitzades massa temps i, per tant, requereix que realment
potenciem l’accés a les carreres, les ganes de fer-hi feina, a les
científiques i tècniques, però també la visibilitat de les dones
que hi fan feina.

També el finançament, aquí parlam del 2% del PIB, jo crec
que l’important és que hem de tenir consciència que aquest
finançament s’ha d’incrementar any a any, passa rera passa,
passa a passa, però amb decisió i amb coherència, perquè, per
molt que prediquem, si no augmentam el finançament, no
resoldrem aquestes qüestions.

I també hem de resoldre les qüestions laborals, com he dit
abans, la precarietat és una característica en aquest moment de
la carrera investigadora de totes les persones que, com han dit
aquí, ens han tret d’aquest pou sense fons en el qual la
pandèmia quasi quasi ens havia ficat i, per tant, gràcies a la
feina que ja fa anys fan moltes d’aquestes, sense un
reconeixement, moltes d’aquestes amb sous precaris, realment
és imprescindible que es realment es faci una política laboral
amb retribucions dignes.
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I també, evidentment, unes polítiques d’agilitar el tema de
projectes i el tema d’inversions públiques i de subvencions de
cara a treure endavant projectes que realment facin palanca,
com hem dit abans, i facin també, diguem, de transmissors
d’aquest coneixement.

I, bé, com he dit abans, nosaltres creiem que amb la llei de
la ciència i amb aquesta creació de l’Institut de Recerca, creiem
que...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Campomar, acabi, per favor.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

... és una passa -gràcies, acab-, molt important i també creiem
que un punt important, que és el darrer punt d’aquesta
proposició no de llei, també és el de millorar les competències
del personal investigador, creiem que també la formació és una
passa important.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Ara correspon la intervenció del
Grup Parlamentari Ciudadanos per defensar les esmenes RGE
núm. 5125 i 5126/21, té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Debatem avui una proposició no de llei
que presenten els grups parlamentaris que donen suport al
Govern, titulada “mesures d’impuls per a la ciència a les Illes
Balears”, que, com ha dit la Sra. Santiago, ha defensat
humilment.

Bé, evidentment, el Grup Parlamentari Ciutadans estam
absolutament a favor de qualsevol iniciativa que sigui impulsar
la ciència, impulsar l’atracció i la retenció de talent, impulsar
la creativitat perquè els nostres joves puguin trobar feina un pic
acabats els seus estudis, per tant, ja anticipem que votarem a
favor de pràcticament tots els punts. 

Ara, sí que és ver que hi ha detalls que sí que m’agradaria
comentar. A l’exposició de motius es parla de publicitat sexista,
a veure, publicitat sexista, aquí tenim el conseller d’Educació,
dubto molt que les universitats facin publicitat sexista de les
carreres universitàries.

Els dos primers punts que fan referència a la perspectiva de
gènere, evidentment estem d’acord que els homes i les dones
tenguin les mateixes oportunitats, el que no acabem d’entendre
és com els mateixos grups parlamentaris que donen suport al
Govern parlen que no es diferència de sou pel mateix lloc de
treball...

(Remor de veus)

...; o sigui, Sra. Santiago, vostè, que és tan humil, diu que el
Govern actual dóna diferents sous segons si és home o dona a
la ciència? No, no, ho posa aquí al punt 1.

Nosaltres, el Grup Parlamentari Ciutadans, ja vam presentar
en el Congrés dels Diputats doncs proposem que es faci un pla
per impulsar les carreres de ciència entre les dones, les
STEAM, evidentment, però no d’una manera sexista com es
parla aquí, nosaltres demanem evidentment impulsar, com hem
fet aquí ja en el Parlament moltes vegades, visibilitzar les dones
científiques que tenen èxit, com ja vaig visibilitzar en el seu
moment, Gitanjali Rao, va ser una científica que va sortir en la
revista Time i convé que les dones vegin reflectides dones amb
èxit. Vostè ha citat molts de noms, aquí a Balears tenim grans
científiques, que no ha citat vostè, Alícia Sintes, de les ones
gravitacionals que és a la nostra Universitat i hem d’estar molt
orgullosos i visibilitzar-la sempre que podem, perquè les
nostres joves tinguin il·lusió per incorporar-se en aquesta
estratègia d’intentar que les dones pugin en el percentatge
d’estudis científics.

El tercer punt. Bé, parla d’arribar al 2% del PIB en ciència
i recerca. Bé, ja sé que és una proposta humil, però normalment
quan es parla del 2% del PIB, es parla d’I+D+I, que és Inversió
més Desenvolupament més Innovació, que vostè aquí no la
reflecteix. Per cert, qui du Innovació al Govern balear?...

(Remor de veus)

No ho sé, perquè no deu anar (...) amb vostès perquè aquí
no la incorpora en el punt.

Al punt quart evidentment hi votarem a favor.

El punt cinquè demana al Govern, aquest govern del qual
vostè sembla que no forma part, que vetlli perquè la publicitat
i transparència siguin fonamentals en la gestió de les
convocatòries i projectes. No ho fa? Bé, parla de l’atracció i la
retenció de talent, que evidentment hi votarem a favor.
L’Institut de Recerca, no Reserva com està escrit, però bé
suposo que les presses ... Nosaltres ens abstindrem, ens
agradaria saber exactament aquest Institut de Recerca de les
Illes Balears quin finançament té, com es gestionarà. 

I evidentment aprovarem el darrer punt de beques
postdoctorat. 

Nosaltres presentem dues esmenes, més que res per
concretar, per definir una estratègia d’especialització científica
de les nostres illes. Podem obrir molt el paraigua, però si
aprofitem i centrem el tir per exemple en estudis sobre
economia circular a les nostres illes, ja estem buscant un pilar
que pugui ajudar molts de joves a aprofitar aquests estudis en
l’economia circular turística, per incorporar-se a les nostres
empreses turístiques, com potenciar aquest know how i
expandir-ho a altres països, que aquí a les Illes Balears siguem
un referent en estudis d’economia cicular. Aquí posa plans
d’estudi, però pot ser de qualsevol tipus d’estudis, universitaris,
FP, el que es consideri més representatiu o més interessant.

També és el moment de decidir què fem amb els estudis de
tecnologies digitals. Sé que el seu grup parlamentari a través
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del Sr. Alejandro ha presentat diverses iniciatives en aquest
aspecte i evidentment nosaltres considerem importantíssim que
s’incrementi l’oferta de cursos sobre tecnologies digitals i si les
incorporem en el sector turístic molt millor, però també les
podríem incorporar al nostre sistema sanitari, al nostre sistema
docent, de forma que els nostres estudiants també puguin trobar
llocs de feina quan acabin aquests estudis.

I bé, finalment informar d’això, que votarem a favor de tots
els punts. Esperem que acceptin les nostres esmenes. I ens
abstindrem en el punt de l’Institut de Recerca.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. En torn de fixació de posicions
pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. García.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Moltes gràcies, president. Bon dia, senyores i senyors
diputats. Avui debatem una iniciativa el títol de la qual és
“mesures d’impuls per a la ciència de les Illes Balears”,
subscrita per Unidas Podemos, per MÉS per Mallorca i PSIB-
PSOE. I efectivament, això és el que fa falta, mesures d’impuls,
perquè des de sis anys enrere fins ara que les seves respectives
formacions governen aquesta comunitat, l’única cosa que han
fet és prendre impuls, però arrencar, el que és arrencar, no hem
arrencat, especialment en matèria científica.

(Alguns aplaudiments)

Efectivament, des de la passada legislatura es ve prometent
a la comunitat científica per part de la presidenta Armengol i
els successius responsables, una llei de la ciència, una llei que
hauria d’establir un marc per al foment de la recerca científica
i tècnica i els seus instruments de coordinació general, amb la
finalitat de contribuir a la generació, difusió i transferència del
coneixement per resoldre els problemes essencials de la nostra
societat. Idò bé, després de sis anys del seu govern, no hi ha
aquí una llei de la ciència, una altra vella promesa incomplerta
d’aquest govern a la comunitat científica, l’Institut de Recerca
de les Illes Balears (IRIB), que hauria d’atreure talent
investigador i contribuir a connectar i treballar conjuntament
amb els investigadors adscrits a altres universitats,
departaments, instituts de recerca. Idò bé, després de sis anys
de governar aquest institut tampoc no existeix.

I, en conseqüència, avui vostès duen en aquesta cambra una
proposta, que és una auto esmena a la totalitat de la política
científica de les Illes Balears. Sí, sí, una auto esmena, una
iniciativa rutinària, amb alguns errors i mancada de total
credibilitat. Per començar, les dades que sostenen el contingut
de la seva proposta no es corresponen a la realitat. Invocar unes
dades estadístiques que no suporten la més mínima comparació
amb les xifres reals dóna la mesura de davant quin document
ens trobam. Així es diu que quasi el 40% del Producte Interior
Brut estatal el produeix el turisme, fals. Es diu també que el
Producte Interior Brut de Balears depèn en un 48% de

l’activitat turística, incorrecte. I no parlem de la suposició que
el 99% del PIB eivissenc prové del turisme. Torna ser una dada
incorrecta. Una simple consulta a l’Institut Nacional
d’Estadística o a la Fundació Impulsa, demostra que la
fonamentació d’aquesta PNL és incorrecta.

A més, la baixa de la seva proposta consten aspectes com a
mínim sorprenents, quan diu que “és necessari adoptar mesures
contundents que iniciïn la transició cap a un model productiu
diversificat”. És a dir, ara? Ara hem d’iniciar la transició a un
model productiu? I què han fet aquests sis anys? Per què tanta
Conselleria de Model Econòmic, Conselleria de Transició
Energètica i Sectors Productius? Per què tanta direcció general,
tant d’observatori i tants d’instituts si encara avui no han iniciat
aquest procés de diversificació?

“D’extrema necessitat i la importància de començar a
afavorir les activitats de recerca i alta tecnologia”. Una altra
qüestió que plantegen, vostès mateixos reconeixen que és
d’extrema necessitat. Això vol dir que en sis anys no han fet
res. Sorprenent!

Quant a les mesures específiques que recull la seva PNL,
voldria comentar especialment tres punts. El punt cinquè
planteja “agilitar el sistema de concurs públic i vetllar perquè
la publicitat i la transparència siguin fonamentals en la gestió
de les convocatòries de projectes”. O sigui, que avui no hi ha
publicitat i transparència a les convocatòries del seu govern?
Ens estam dient l’obscurantisme domina l’escenari de la
contractació pública a Balears? Encara més sorprenent.

I ja de veritable atreviment es poden qualificar els punts
següents, on insten el Govern a enfortir l’atracció i la retenció
del talent, agilitant la creació de l’Institut de Recerca, després
de sis anys, sense tenir una Llei de la ciència aprovada, sense
tenir un marc normatiu.

I quant al punt vuitè, els recomanaria que abans d’instar el
Govern a la creació d’un pla de formació post doctoral, es
detinguessin a entendre els estudis de tercer cicle, des d’una
perspectiva global i atenent les particularitats de cada àrea de
coneixement i no proposant accions aïllades de format post
doctoral que manquen de sentit.

I no puc concloure sense reconèixer la magnífica labor que
els investigadors de la nostra Universitat de les Illes Balears i
altres instituts de recerca, realitzen, tal com acrediten diversos
rànquings internacionals, com el de Xangai o el Time Higher
Education, que situen aquests investigadors i els seus treballs
en posicions molt destacades, això sí, aquests bons resultats
malgrat la manca de finançament, com denuncia avui el nou
rector de la nostra Universitat a l’entrevista a Última Hora.

Des del PP els volem agrair que hagin dut a la cambra
aquesta iniciativa que ens ha permès debatre de la ciència, una
PNL que ha servit per deixar en evidència l’escassíssima acció
del govern Armengol durant aquests sis anys que ben poc ha fet
per la política científica de les Illes Balears. 

No sé si acceptaran o no les esmenes de Ciutadans, però
hem de manifestar també la nostra sorpresa perquè vénen a
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qüestionar l’autonomia i la potestat que té la Universitat per fer
el desenvolupament dels nous estudis. Jo entenc la bona
intenció del Sr. Pérez, però supòs que hauríem de matisar la
redacció, la Universitat és la que proposa els estudis i després
la comunitat autònoma és qui els aprova o els rebutja.

Per tant, el Partit Popular no donarà suport a aquesta
iniciativa i quedam a l’espera de poder debatre una vertadera
estratègia científica per a les Illes Balears.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. García. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Les puedo asegurar que este
diputado que les habla les escucha con la misma humildad que
la Sra. Santiago expone sus propuestas. Y hace falta un
ejercicio de fe para escuchar hablar de ciencia a un partido que
habla de hombres embarazados; no obstante lo cual, le hemos
seguido escuchando con atención como a los padres, los
madres y los adres y todas esas cosas que, según dicen ustedes,
sin ninguna ideología, nos traen esta proposición. Sin ninguna
ideología cuando de lo único que nos hablan prácticamente en
la exposición de motivos es de la brecha entre hombres y
mujeres en la ciencia porque, claro, ustedes lo que quieren es
decirle a las mujeres lo que tienen que estudiar, les guste o no
les guste, porque claro como en este país las mujeres no son
libres, sino que están sometidas a un riguroso sistema
heteropatriarcal, cuando acaban sus estudios no son libres de
elegir lo que quieren estudiar. Menos mal que las tienen a
ustedes, señoras diputadas, diputados y “diputades”, que les
van a decir a las niñas y a las jóvenes, a las adolescentes lo que
tienen que estudiar para su buen provecho, porque ustedes no
pueden reprimir su ansia de dirigir a la sociedad. 

Y esto es lo que se traduce en esta supuesta PNL para
promoción de la ciencia con perspectiva de género, claro,
porque todos sabemos que la ciencia depende de la perspectiva
de género. Es más, en uno de los apartados, supongo que por
ese impulso que le quieren dar al tema, también debe ser un
error de redacción, lo repiten dos veces,“formar digital con
perspectiva de género -coma-, con perspectiva de género”, no
vaya a ser que no nos haya quedado claro. 

Y luego, ¿cómo no?, se refieren a la Agenda 2030, otro de
esos inventos ilusionantes a los que son ustedes tan dados, a esa
propaganda que a veces haría palidecer al doctor Goebbels de
vamos a vender humo porque no tenemos nada que vender en
la actualidad, como esto de lo que va ser a España en el 2050
o la famosa alianza de civilizaciones de la que ya nadie se
acuerdo porque no era más que eso: humo, propaganda y
publicidad.

Ha dicho muy bien el diputado de Ciudadanos, le ha
recordado que aquí tenemos grandes científicas: Alicia Sintes.

Como yo tengo el privilegio de pertenecer o estar como
representante de VOX en el Consejo de la Infancia i de la
Adolescencia del Ayuntamiento de Palma, tuve ocasión de
asistir a la conferencia que dio la Sra. Sintes a los chavales, a
los jóvenes que forman parte de este consejo y, por supuesto,
se le preguntó: “¿usted se ha sentido discriminada por ser mujer
alguna vez en el mundo de la ciencia?” y dijo que
rigurosamente no, que el mundo de la ciencia era un mundo
muy exigente, que había que entregarlo todo, que a veces había
que renunciar a muchísimas cosas, pero que tenían que
renunciar por igual hombres y mujeres y que ella nunca se
había sentido ni discriminada ni maltratada por su condición de
mujer. Les puedo asegurar que las caras de algunas de sus
compañeras de Unidas Podemos, Socialistas y demás fueron
todo un poema porque evidentemente no esperaban de esta
señora, a la que pretendían homenajear, esta respuesta que era
una respuesta cierta y segura.

El otro día rechazaron ustedes una proposición de VOX con
respecto a la ciencia que decía cosas tan terribles como que “el
Parlamento de las Islas Baleares insta al Gobierno de España
a desarrollar un plan curricular y extracurricular de fomento de
la ciencia en las etapas educativas de primaria, secundaria y
ESO”. Supongo que debe ser porque sería de VOX o porque no
venía con perspectiva de género o no sé muy bien por qué,
porque su interés por la ciencia le puedo asegurar que es
inexistente, lo demuestran ustedes siempre, lo demuestran
ustedes en todos estos años de gobierno que no han hecho nada
por la ciencia. 

Y además, de verdad, si queremos dar un impulso a la
ciencia tiene que ser coordinado en un programa nacional a
través del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a
través del ministerio. No podemos volver a crear otra vez 17
centros investigadores desconectados a ver quien investiga más,
a ver quien es mejor, a ver quien invierte más. Tenemos que
hacer planes nacionales, para esto hace falta un gran pacto
nacional, que era lo que también proponíamos en nuestra PNL,
que ustedes votaron en contra. Y yo, sinceramente, sintiéndolo
mucho, en sus perspectivas de género, sonoridades, resiliencias
y demás algoritmos no vamos a entrar y vamos a votar en
contra. 

Gracias, Sr. Presidente, presidenta y “presidento”.

(Algun aplaudiment)

(El Sr. Vicepresident segon substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Rodríguez. Per part del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes té la paraula la Sra. Pons, per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, president, que no “presidento”.

Senyores i senyors diputats, és veritat que a la vida tot és
relatiu, també la política i sobretot l’estadística és més relativa
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que res. Ho dic perquè és cert que l’any 2019 Balears va ser la
comunitat on més va créixer l’ocupació en I+D+I, un 52%, i
presenta un màxim històric en el nombre d’investigadors, tot i
que quan miram xifres globals, 1.965, és veritat, front dels
1.346 de 2015 és un increment del 46%. Tot i això, els record
que Balears es troba a la cua d’Espanya en inversió, en recerca
i desenvolupament amb relació amb al producte interior brut.
Les xifres d’Espanya són dolentíssimes, un 1,24%; les de
Balears són encara pitjor, un 0,41. La mitjana dels països
europeus són del 2,12. 

La millora és esperançadora perquè ens conformam moltes
vegades amb no-res, però és cert també que s’han de doblar,
triplicar, quadruplicar esforços per aconseguir que la
transformació i el canvi en aquest sentit siguin possibles.

El nostre país té un potencial indubtable en investigació,
recerca, que hem d’aprofitar. Hem de recordar que aquesta
inversió no és un luxe, és una de les poques eines que tenim per
millorar el benestar i la qualitat de vida dels ciutadans. S’ha fet
poc o res, sincerament, durant la història d’aquesta comunitat
autònoma.

Notícia de l’Última Hora d’11 de desembre de 2017: “la
Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme crearà el 2018
l’Institut de Recerca de les Illes Balears mitjançant una inversió
de 300.000 euros amb càrrec a l’impost de turisme sostenible”,
però és que el Govern de les Illes Balears ja va presentar aquest
projecte l’any 2016. Som a 2021 i encara no s’ha creat. 

Per cert, on és a aquesta proposició no de llei la nova llei de
la ciència? Aquesta nova llei de les Illes Balears de la ciència
substituirà i actualitzarà la vigent que data de l’any 1997 i que
inclourà com un dels objectius establir que el 2% del
pressupost del Govern es destini a recerca? On és aquesta nova
llei que ha d’acollir la creació de l’Institut de Recerca de les
Illes Balears?

Senyors diputats que conformen el pacte de govern i que
avui ens presenten aquesta iniciativa per continuar aplicant, per
agilitar la creació, ... vostès no necessiten fer aquest tipus
d’iniciatives i dur-les a aquest parlament. Facin-ho, facin-ho i
actuïn. 

Sabeu i saben que a Balears la situació és desesperada i, per
tant, nosaltres pensam que efectivament s’ha de retenir el talent
d’investigadors a Balears, a fi d’augmentar el seu nombre i la
seva capacitat de generar finançament. S’ha de fomentar
l’esperit emprenedor i investigador a tots els nivells educatius.
S’han d’impulsar projectes de recerca científica, de
desenvolupament i innovació tecnològica, una major activitat
investigadora que contribuiria a la tan desitjada diversificació
econòmica, de la qual poc en sabem i també a la lluita contra el
canvi climàtic, no ens enganam.

Com a punt final vull dir una darrera cosa: sense un bon
finançament no podrem fer reformes estructurals i no em vull
repetir, venent el nostre llibre. En qualsevol cas, que no quedi
per nosaltres, hi votarem a favor però, sobretot, deixin-se
d’instar, agafin el telèfon -que tenen línia directa- i posin fil a
l’agulla perquè això és imprescindible per al nostre futur.
Moltíssimes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Pons. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula
el Sr. Castells. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Gràcies, Sr. President. Bé, ens trobem davant d’una
proposició no de llei benintencionada, benèfica, positiva per
tant, la veritat és que es fa molt difícil votar-hi en contra i
nosaltres, a la major part de punts hi donarem suport, tot i que
n’hi ha alguns que no els acabem d’entendre i per tant si no ens
els aclareixen doncs probablement ens hi abstindrem.

Vull agrair a la Sra. García Sastre, amb la solvència que la
caracteritza, ha posat paraules a un pensament que jo vaig tenir
quan vaig llegir l’exposició de motius, no?, s’ha de dir perquè
jo crec que hem d’exigir un cert nivell a les iniciatives que es
porten en aquest parlament. L’exposició de motius d’aquesta
proposició no de llei no és pròpia d’una iniciativa
parlamentària que es porta a un parlament autonòmic, pròpia
d’una conversa d’amigots en un bar. Això, s’ha de dir. Mescla
dades estatals, dades autonòmiques, percentatges que no sé
d’on, de quina font s’han tret però que ja es veuen a bolla vista
-si em permeten dir-ho amb aquesta expressió tan menorquina-
que estan equivocades.

Per tant jo crec que si volem fer creïbles les iniciatives que
portem aquí, volem fer creure -sobretot quan són partits del
Govern-, volem fer creure que realment empènyer al Govern a
millorar alguna cosa, crec que caldria exigir una exigència que
en la major part d’iniciatives es troba però que jo, aquí, he
trobat a faltar. 

Deia que em sembla una iniciativa benèfica, positiva, però
hi trob a faltar una perspectiva fonamental quan es parla de
potenciar la recerca, que és la perspectiva de l’empresa. És a
dir, no hi ha política de recerca si no hi ha un ecosistema
d’empreses que demandi aquesta recerca. Aleshores aquest és
un tema que no és ni de dretes ni d’esquerres, és que això és
així. I a tots els països -em sembla que ho ha dit vostè mateixa,
si no m’equivoco, Sra. Santiago- no a tots els països que són
intensius en recerca, tots els països que vostè ha citat són països
que es caracteritzen perquè una gran part d’aquesta despesa en
recerca la fan les empreses. I aquest és la gran llosa que tenim
en aquesta comunitat autònoma. Perquè nosaltres podem anar
abocant doblers i doblers i doblers públics en el tema de
recerca que, si no som capaços de crear un ecosistema
d’empreses que demandin aquesta recerca doncs, bé, tal vegada
en alguns àmbits en el que el client és bàsicament públic, com
per exemple en el sector sanitari, bé, podrà funcionar, però en
els altres àmbits, en els àmbits de l’enginyeria..., per exemple
..., és a dir en altres àmbits en els que hauríem de ser referents,
doncs no avançam, no avançam. 

I aquí és on jo hi veig unes incongruències molt greus, és a
dir, no només és que no es toqui aquest tema és que això
llavors es veu, per exemple, en el punt 4..., que és un dels punts
aquests en què m’abstindria, no?, el punt 4 quan es proposa una
cosa que pot ser tan populista o tan amable de dir no, escolti
que la inversió es faci sobretot en aquelles comunitats on
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depenen gairebé del sector terciari. És que això precisament no
va així!

És a dir, això no és com una inversió en una altra política
pública que dius bé, com que aquí hi ha una mancança,
invertim aquí. No. És que això va en contra, precisament, del
que ens diu l’Especialització Intel·ligent -la RIS3-, és a dir, les
directrius de les polítiques europees que potencien la recerca.
La recerca científica és una cosa que no es pot fer en el desert,
s’ha de fer en un àmbit en què aquelles inversions generin uns
efectes multiplicadors i per tant donin un retorn, perquè si no,
el que es fa és llançar els doblers. Llançar els doblers. 

Per tant encara que jo entenc la bona intenció de dir bé,
escolti, en els llocs on no hi ha res, que depenem del turisme,
doncs precisament allà que s’hi inverteixi més. Doncs em sap
greu dir-los que això va totalment en contra de les polítiques
europees, que és precisament reforçar les fortaleses que cada
territori dóna. Quines són les altres fortaleses? Encara que
depenguem del turisme, en tenim! En tenim, és a dir, salut,
medi ambient, turisme, indústria manufacturera, indústria de
materials, alimentació, calçat... Això és una política de recerca
seriosa, demanar que se’ns reforcin aquells àmbits en els quals
nosaltres -com a comunitat autònoma- podem fer una aportació
positiva.

Demanar com a part d’una política d’un pla estatal i una
política europea que es destinin més doblers precisament a les
regions que estan deprimides -diguem- des del punt de vista de
la inversió en recerca, simplement perquè estan deprimides en
recerca, no, això no funciona i per tant aquí és on veig que
aquesta perspectiva tan important a l’hora de potser fer una
política de recerca, que és la perspectiva de l’empresa, falta en
aquesta proposició no de llei. 

Continuant amb els diferents punts, hi ha un punt que no
entenc que és el punt 5. El tema d’agilitzar els sistemes de
concursos públics. Jo no sé si es refereixen a concursos, a
contractacions, a places d’investigador..., i m’estranya que
demanin transparència, publicitat i transparència, amb aquests
temes que jo creia que sincerament estaven superats, però bé,
estic evidentment amb tota humilitat també disposat que em
corregeixin i que m’expliquin bàsicament aquest punt de què va
però d’entrada, si no, també ens hi abstendríem. 

I després també, en el punt 8, quan es parla d’instar el
Govern de les Illes Balears a crear un pla de formació de
postdoctorat, jo crec que hem de ser molt respectuosos: aquest
és un tema que correspon a la Universitat de les Illes Balears.
Probablement aquesta era la intenció, potser que el Govern
ajudi la Universitat a fer-ho però, evidentment, aquest és un
tema, tot el que és la política de formació del personal
investigador, que bàsicament ha de correspondre a la
universitat i, per tant en aquest punt també, si no canvia el
redactat, també ens abstendríem. 

I m’he quedat amb ganes de comentar que això del 2% del
PIB, doncs mirin -molt ràpidament, Sr. President, acabo en deu
segons-, el 2% del PIB, això és molt fàcil de dir. 2% del PIB a
les Illes Balears són 676 milions d’euros que és entre el 12 i el
15% del pressupost de la comunitat autònoma. No confonguem
el que és el percentatge del PIB que produeix una regió amb la

capacitat financera que realment té una regió, que, en el nostre
cas, com que estam tan mal finançats, és molt baix. Per tant, bé,
ja sé que la PNL es refereix a Espanya, jo ara em referia a
l’exemple de les Illes Balears, però bé, denoten també aquests
mantres un gran desconeixement de quin és el punt de partida
en el que ens trobam, que, amb això sí que estic d’acord,
realment és molt lamentable.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Ara correspon la paraula a un dels
grups proposants, té la paraula la Sra. Santiago.

(Se sent el timbre de crida per a votació)

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Muchas gracias. Sr. Castells, yo también estoy de acuerdo
con usted en que casi toda la totalidad de la investigación
proviene de fondos públicos, la pagamos todas y todos ¿para
qué? Para que después se cree una vacuna y una empresa
privada la adquiera y tengamos que volver a pagar por esa
vacuna. Y estoy de acuerdo en que la financiación venga de
donde venga, pero los resultados para el bien común, y en eso
coincidimos.

Le agradezco a la Sra. Pons los datos que ha dado sobre los
avances que se han hecho en investigación durante estos
últimos años al frente de este Govern progresista, con un 52%
Baleares es la comunidad donde más ha crecido el empleo en
I+D+I.

Respecto a la enmienda que ha propuesto el partido
Ciudadanos, el Grupo Ciudadanos, pues mire, no, Sr. Marc, la
injusticia hacia las mujeres no la ha inventado este gobierno,
usted tiene un grave problema si se sube aquí a decir que la
brecha salarial entre hombres y mujeres no existe, tiene usted
un grave problema.

(Remor de veus i algunes rialles)

¿Sabe qué pasa? Es una situación real la que se plasma en
esta iniciativa, ¿usted sabe que en los libros de texto solamente
el 12% se hace referencia a las mujeres? ¿Sabe usted qué
significa eso? Que usted, como hombre, pudo admirar y querer
seguir el ejemplo de 82 hombres, yo de 12 mujeres, ¡injusto!

(Remor de veus)

Seguir invirtiendo en lo mismo, y ahora entro en su
enmienda, seguir invirtiendo en lo mismo nos va a traer las
mismas soluciones, esta iniciativa, precisamente, trata de
diversificar la economía, y ustedes, como en todas sus políticas,
proponen más de lo mismo. Entonces, nosotras, que hemos
comprobado que la fragilidad de nuestra economía viene de no
potenciar precisamente todos los sectores productivos que
proporcionen trabajos dignos, pero que también protejan
nuestro entorno y encuentren respuestas a los principales
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problemas que amenacen el mundo. Nosotros queremos
potenciar todos los sectores productivos posibles, encontrar
todas las soluciones, ustedes y su política más de lo mismo,
votaremos que no, pero agradezco que usted haya tenido el
detalle de plantear una enmienda.

Respecto al Partido Popular, me hubiera gustado, por
supuesto, tener su apoyo, la gente creo que ya ha escuchado
mucho reproche, ha escuchado mucho discurso negativo,
mucha destrucción, de ahí, señores y señoras del Partido
Popular, no se va a poder sacar nada bueno para las Islas
Baleares.

(Remor de veus)

De verdad que no, hay que cambiar de perspectiva, se lo
recomiendo. Ustedes están en contra de la ciencia porque están
en contra de la diversificación económica, porque es evidente,
a más reparto de la riqueza menos les toca a sus grandes
protegidos económicos.

(Algunes rialles i remor de veus)

La ley de la ciencia va a salir en nada, y ustedes lo saben...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, un poc de silenci, per favor.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

... -gracias, presidente-, no se pongan así, les voy a contar, la
ley de la ciencia va a salir en breve, y ustedes lo saben, la ley
de la ciencia la tenemos en Baleares desde el año 1997, ustedes
pasaron en varias ocasiones por el Govern, ¿dónde están
vuestras aportaciones a la ciencia en las Islas Baleares, dónde?

El Instituto de Investigación va a quedar recogido en la ley
de ciencia que va a aprobar este Gobierno progresista, se dotará
de financiación, no teman, se dotará de financiación, no teman,
nosotras somos las que apostamos... -Sr. Presidente, el
silencio...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, per favor!

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

... gracias-, nosotras somos las que apostamos por la
investigación y la ciencia, ustedes recortaron 20.000 millones
año tras año en ciencia e investigación, un recorte de un 25%
en el presupuesto, año tras año, cuando ustedes estaban al
frente del Gobierno.

Tranquilos.

(Remor de veus)

Respecto al partido... al Sr. Rodríguez, solo le diré una
frase: quien no crea en la ciencia nos está reteniendo hacia
atrás.

Aquí se viene, señores y señoras, a aportar soluciones y hoy
vamos a enviar un mensaje muy claro: Baleares va a remontar;
sabemos cómo hacerlo, tenemos soluciones, somos los
pulmones azules del Estado español.

Señoras y señores del Govern, no defrauden.

Gracias, presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, un cop finalitzat el debat, procedirem a la
votació, no s’accepten les dues esmenes d’addició i han
demanat votació separada. Per tant, passam a votar punt per
punt.

Passam a votar el punt número 1. Votam.

36 sí, 3 no, 14 abstencions.

Passam a votar el punt número 2. Votam.

37 sí, 3 no, 14 abstencions.

Passam a votar el punt número 3. Votam.

37 sí, 3 no, 14 abstencions.

Passam a votar el punt número 4. Votam.

34 sí, 4 no, 16 abstencions.

Passam a votar el punt número 5. Votam.

34 sí, 3 no, 17 abstencions.

Passam a votar el punt número 6. Votam.

36 sí, 3 no, 15 abstencions.

Passam a votar el punt número 7. Votam.

33 sí, 3 no, 17 abstencions.

I finalment, votam el punt número 8. Votam.

28 sí, 3 no i 23 abstencions.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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